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Aan deze brochure werd hard gewerkt door een team enthousiaste medewerkers met een 
jarenlange ervaring en een grondige kennis van de hotels en de bestemmingen. We hebben voor 
u Dubai en Abu Dhabi platgelopen, de beste hotels en de interessantste excursies uitgezocht 
zodat uw reis méér, veel méér dan een gewoon verblijf zou worden. Ook Ras Al Khaimah en 
Ajman komen aan bod. Als u straks een van deze emiraten bezoekt, dan hoeft u werkelijk niets 
te missen. Het aanbod is eveneens uiterst up to date gehouden. De laatst geopende hotels zijn 
erin opgenomen. Vraag ernaar en consulteer onze website www.transasia.com

Bij het vastleggen van onze hotelselectie hebben we ons laten leiden door kwaliteit, niet door 
kwantiteit. Het aanbod weerspiegelt het beste in elke categorie. Daarenboven willen wij u een 
absoluut gevoel van zekerheid waarborgen. Daarom hebben wij er voor gezorgd dat wanneer u 
ook uw vluchten bij ons boekt, u op de luchthaven persoonlijk wordt verwelkomd en met een 
transfer naar uw hotel wordt gebracht. U merkt het: service is ons motto. 

Transasia is een 100% onafhankelijke reisorganisator, al meer dan 60 jaar lang actief op 
de Belgische markt. U bent steeds onze gewaardeerde klant die we willen verwennen met 
een service en een toegevoegde waarde die niemand ons nadoet. Door deze heel bewuste 
keuze wordt u bij ons niet het zoveelste dossier. Onze reizen zijn net even anders, net even 
beter. Niet voor niets geniet Transasia zoveel klantentrouw. We zijn ons terdege bewust van 
onze verantwoordelijkheid. Reizen is immers niet altijd zo vanzelfsprekend meer. Straks zult 
u bovendien uw kostbare vrije tijd aan ons toevertrouwen. Wij staan u graag bij met raad en 
daad. Want wees gerust reizen met Transasia staat voor gegarandeerd genieten en dit steeds 
tegen scherpe prijzen.

Wij wensen u een fantastisch verblijf. 

Het team van Transasia

1 december 2021

Welkom
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ONS AANBOD

MEET & GREET PRIVETRANSFERS 
MET PERSOONLIJK ONTHAAL
Wanneer u uw vluchten (heen en terug) boekt bij Transasia, 
dan geniet u van:
• een persoonlijk onthaal op de luchthaven van Dubai of 

Abu Dhabi door onze lokale agent
• een gratis transfer van de luchthaven van Dubai of 

Abu Dhabi naar het hotel en terug

Dit voordeel geldt voor wie verblijft in Dubai en vliegt op 
Dubai International Airport (DXB), of voor wie verblijft in 
Abu Dhabi en vliegt op Abu Dhabi International Airport 
(AUH). Voor wie vliegt naar DXB of AUH kunnen wij ook ont-
haal regelen vóór de paspoortcontrole. Een official verzorgt 
dan de immigratieformaliteiten terwijl u in een lounge ont-
spant na de vlucht. Meer info over deze optionele service? 
Vraag ernaar bij uw reisagent. Meer info over de luchtha-
ventransfers op p. 14

PRIJSNIVEAU
In deze brochure vindt u geen prijstabel. Prijzen in de inter-
nationale hotellerie zijn immers een erg vluchtig gegeven 
geworden. Prijsaanpassingen in functie van de bezetting 
(het yield-management) vormen de algemene regel. Van-
daar dat wij ons in deze brochure hebben beperkt tot het 
aangeven van een gemiddeld prijsniveau door middel van 
€-symbolen. 

DUBBEL GESELECTEERD
Wij hanteren strenge criteria bij onze hotelselectie. Enkel 
het beste is voor ons goed genoeg. Toch was het onmoge-
lijk al onze hotels in de brochure op te nemen. Binnen ons 
totaalaanbod hebben wij dan noodgedwongen nog eens 
geselecteerd.
Het hotelaanbod in deze brochure is dan ook echt wel 
het neusje van de zalm, een selectie van onze selectie 
dus. Selecteren impliceert echter ook een individueel 
keuzemoment gebaseerd op een subjectieve appreciatie. 
Zo kan het natuurlijk zijn dat wij hierdoor uw favoriete hotel 
niet hebben weerhouden. Geen nood, vraag ernaar, wij 
informeren u onmiddellijk over de prijzen en beschikbaar-
heid.
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DE VLUCHTEN
Wij werken samen met vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen. 
Op het ogenblik van de reservering gaan wij voor u op zoek 
naar het meest voordelige tarief in de door u gewenste klasse:
van economy over business tot first. Waar mogelijk houden 
wij rekening met uw wensen: met of zonder ruimbagage, met 
of zonder stoelselectie, met of zonder maaltijd... U zal tevens 
genieten van onze “Meet & Greet” service. 

TICKETS VOOR EXPO 2022
Transasia is toegewezen als ‘Authorised ticket reseller’ voor 
de wereldexpo. Nog tot 31/03/2022 organiseert Dubai im-
mers als eerste land in het Midden-Oosten de 35ste wereld-
tentoonstelling. Onder het thema van ‘Connecting minds, 
creating the future’ richten talrijke landen de aandacht vol-
ledig op duurzaamheid, hernieuwbare enerergie en mobili-
teit. Bezoek deze unieke wereldexpo, wij informeren u over 
de verschillende ticketopties. 

TALRIJKE VOORDELEN
Contractuele voordelen kunnen worden aangepast. Nieuwe, 
extra voordelen kunnen worden toegekend, terwijl andere 
bestaande voordelen kunnen worden ingetrokken. Vandaar
ook dat wij ons in deze brochure hebben beperkt tot het 
opnemen van de toegepaste voordelen (kinderkortingen, 
vroegboekvoordelen, kortingen voor langere verblijven, 
seniorenkortingen).
De toegekende voordelen zijn steeds conditioneel (bijvoor-
beeld van een bepaalde leeftijd of vanaf een minimum aantal 
nachten) en beperkt tot een bepaalde periode. De concrete 
toepassingsvoorwaarden delen wij u uiteraard mee vooraf-
gaand aan het plaatsen van de reservatie. 

UW VOORDEEL
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen
• Kinderkortingen



www.transasia.com6

SUITE
P
P FR

EE

APPT

SUITE

APPT

FR
EE

ALL
IN

STUDIO

suite met 1 slaapkamer

24-uursreceptie

fietsen beschikbaar

fitness

Kiezen voor Transasia

Een strenge hotelselectie
We hebben een passie voor hotels, die 
de sfeer van uw bestemming uitademen. 
Het comfortniveau duiden we aan met H 
symbolen. Onze persoonlijke beoordeling 
kan afwijken van de officiële sterrenclas-
sificatie. Hotels die binnen hun categorie 
extra service en comfort bieden, krijgen 
een kleine extra B.

HH  Pretentieloze, zeer 
eenvoudige hotels

HHH Middenklasse hotels 
met goede service. 
Meestal een bar, 
restaurant...

HHHH Eersteklasse hotels met 
vele faciliteiten en een 
zeer goede service

HHHHH Topklasse hotels die 
zich onderscheiden door 
hun kwaliteit, sfeer en 
inrichting

paardrijden of paardenfokkerij 
in het hotel of in de nabijheid

ecovriendelijk hotel

Kwalitatieve hotels met vele faciliteiten

kindvriendelijk hotel

huisdieren toegelaten

parking

overdekt zwembad

openluchtzwembad

golfclub in het hotel of in de 
nabijheid

lift

logeren in uw eigen villa

appartement met 
1 slaapkamer

communicerende kamers

gratis parking

mogelijkheid tot volpension

mogelijkheid tot halfpension

haardroger

appartement met  
2 slaapkamers

douche

suite met 2 slaapkamers

wifi

bad

bad en/of douche

gratis wifi

airconditioning

kamers voor 
rolstoelgebruikers

oplaadpunt elektrische wagens

wellnessfaciliteiten

room service

superlekkere keuken

strijkmogelijkheid

mogelijkheid tot all inclusive

bar

restaurant

ligging aan het strand 
(ev. de baan oversteken)

watersporten in het hotel of in 
de nabijheid

snorkelen en/of duiken in het 
hotel of in de nabijheid

minibar

koffie- en/of theefaciliteiten

kluisje

studio met kitchenette
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Substantiële voordelen
Vroegboekvoordelen (*)

Wanneer u vóór een bepaalde datum reserveert. Wijzigt u na-
dien, dan vervalt het voordeel.

Gratis nachten (*)

De gratis nacht sluit aan op de betalende nachten. Aankomst- 
en vertrekdatum vallen binnen de opgegeven periode. De gratis 
nacht of de nacht met korting is steeds de goedkoopste. U ver-
blijft de volledige duur in hetzelfde type kamer met hetzelfde 
aantal personen. U geniet in vele hotels meermaals van 1 gratis 
nacht.
Bijvoorbeeld ‘2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten 
betalen + 2 nachten gratis’.
Exclusief verblijfstaks. 

Kortingen voor lange verblijven (*)

Bijvoorbeeld 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende 
nachten.

Seniorenkortingen (*)

Bepaalde hotels bieden voordelen aan voor elke persoon die 55 
jaar, 60 jaar of ouder is bij aanvang van de reis.

Geen toeslag éénpersoonskamer
De prijs in een éénpersoonskamer is gelijk aan die in een twee-
persoonskamer.

Jonggehuwden
Champagne, bloemen, upgrade naar een duurder kamertype... 
Zie ‘Bonus’. Bij reservering te vermelden (attest voorleggen).

Bonus (**)

Een welkomstdrankje, gratis diner, ...

Kinderen
1 of 2 kinderen overnachten gratis
Op de kamer van hetzij beide ouders (of 2 volbetalende perso-
nen), hetzij een alleenreizende ouder (of 1 volbetalende per-
soon). Vaak vervalt dan de toeslag voor een éénpersoonskamer 
en betaalt de volwassene de prijs in een tweepersoonskamer. 
De leeftijd van het kind is die bij aanvang van de reis, niet op 
het moment van reservering. Meestal in een plooi- of sofabed.

Familievoordeel
Korting voor 2 kinderen in een aparte kamer. Beide ouders boe-
ken een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode.

(*) Het voordeel geldt op de basisprijs (meestal inclusief ontbijt). Het voordeel 
geldt, tenzij anders vermeld, niet op toeslagen (bv. halfpension of extra bed). 
De voordelen zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.  

(**) Gratis diners: exclusief dranken en niet geldig tijdens de sluitingsdata van het 
restaurant en op bepaalde feestdagen.

En nog vele andere redenen...
 1. Een strenge hotelselectie vooraf 

Alle hotels die in deze brochure werden opgenomen be-
schikken standaard over de volgende faciliteiten, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven: 
- in de algemene delen: 24-uursreceptie, bar, restaurant 
en lift 
- in de kamer: telefoon en televisie 
- in de badkamer: bad en/of douche, haardroger en toilet 
Het comfortniveau duiden we aan met H symbolen. De 
classificatie die ter plaatse gehanteerd wordt nemen wij 
over.

 2. Onze sterke inkooppositie waardoor we lagere prijzen en 
interessante voordelen voor u kunnen bedingen.

 3. Bij Transasia is het nooit te laat om te reserveren.
 4. Onze knowhow en productkennis dankzij meer dan 60 jaar 

specialisatie.
 5. Bij ons krijgt u eerlijke, correcte informatie. Zijn de ho-

telkamers bijvoorbeeld klein, dan zeggen we dat ook.
 6. U stelt zelf uw reis samen in alle vrijheid. We maken er 

werk van. Maatwerk.
 7. Alles onder een dak: vervoer, hotel, eventuele extra’s.
 8. Tickets voor bezienswaardigheden, culturele evenementen 

en ad hoc activiteiten. U wil geen tijd verliezen in lange 
wachtrijen. Boek uw tickets vóór afreis.

 9. U vertrekt goed geinformeerd op reis dankzij onze 
uitgebreide en verzorgde reisdocumenten. Indien u uw 
vluchten (heen en terug) bij ons hebt geboekt, dan krijgt 
u bij aankomst ook nog een verzorgd informatiepakket 
van onze lokale agent.

 10. We genieten het vertrouwen van de reis-
sector. Wij werken via de reisagent die u op per-
fecte wijze kan adviseren. De parate kennis van 
ervaren vakmensen maakt de keuze voor u stukken 
gemakkelijker, zonder pijnlijke verrassingen achteraf. 
In Belgie werden wij door de reisagenten sinds 2011 
nonstop verkozen tot City Trips Tour Operator van het 
jaar. Wij zijn de trotse houder van de TM Travel Award 
in deze categorie. Transasia is in Belgie lid van de ABTO 
(Association of Belgian Tour Operators) en past de reis-
voorwaarden toe van de Geschillencommissie Reizen vzw. 
In Nederland is Transasia lid van de ANVR (Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), waar-
van wij eveneens de reisvoorwaarden toepassen. Daar-
naast zijn we in Belgie aangesloten bij het Garantiefonds 
Reizen en in Nederland bij het Calamiteitenfonds. U bent 
uitgebreid beschermd.

 11. Dankzij onze lokale agent bent u verzekerd van een aan-
spreekpunt die de communicatie ter plaatse kan ver-
zorgen. Daarenboven vindt u in de reisdocumenten ons 
noodnummer, waardoor u in het geval van een calamiteit 
ontmiddellijk en rechtstreeks met ons in contact kunt 
treden. Wij waken over een onbezorgde reis.
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Onze brochure kan u zien als een inspiratiegids, een samen-
vatting van wat op onze website nog uitgebreider en gede-
tailleerder wordt toegelicht. Onze hotelbeschrijvingen zijn ac-
curaat, objectief en nauwkeurig. Ze weerspiegelen de realiteit 
van een normale exploitatie. Helaas beleven wij exceptionele 
tijden, waar maatregelen in het kader van de bescherming van 
de volksgezondheid nooit veraf zijn. Lokale overheden kunnen 
op gelijk welk moment extra maatregelen treffen, die dan op 
hun beurt onze hotelbeschrijvingen doorkruisen. Zo kan er bij-
voorbeeld beslist worden dat wellnessfaciliteiten tijdelijk moe-
ten worden gesloten, dat buffetten moeten vervangen worden 
door bediening aan tafel, dat de minibar niet mag gevuld en 
bijgevuld worden,... Uiteraard kan dit leiden tot vervelende on-
gemakken, maar gegeven de motieven die aan de basis liggen 
van deze maatregelen, kunnen wij de hotelier hiervoor niet 
aansprakelijk stellen – uw gezondheid primeert immers. Waar 
mogelijk zullen wij u, voor u reserveert, op de hoogte brengen 
van de ingevoerde beperkingen.

De Covid-19 pandemie kan het verloop van uw reis grondig beïn-
vloeden, en dit zowel vóór afreis (bv. verplichte test op Covid), 
ter plaatse (enerzijds op het vlak van beschikbare faciliteiten, 
bv. verminderd of geen genot van de fitness; anderzijds op 
het vlak van service, bv. geen dagelijkse kamerschoonmaak) 
als nadien (bv. verplicht invullen van de ‘Passenger Locator 
Form’ bij terugreis). Wij informeren u via www.transasia.com, 
rubriek ‘Covid-19: Belangrijke informatie voor onze reizigers’. 
Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt, wij vragen dan 
ook dat u deze rubriek regelmatig consulteert, en zeker kort 
voor aanvang van uw reis.

Bij het bepalen van uw hotelkeuze vragen wij u ook kennis 
te nemen van de rubriek ‘bijzonderheden’ (vermeld op onze 
website www.transasia.com, bij het hotel van uw keuze en on-
der het tabblad ‘prijslijst’). Onder deze rubriek vindt u nuttige 
informatie zoals bijvoorbeeld de hoogte van de verblijfstaksen, 
afwijkende annuleringsvoorwaarden, bepalingen inzake mini-
mum verblijfsduur,... 

Bij het plaatsen van een nieuwe reservering raden wij u aan re-
kening te houden met de realiteit en het onvoorspelbaar karak-
ter van de Covid-19 pandemie. Kijk steeds na wat de geldende 
annuleringsvoorwaarden zijn. Zo kan het zijn dat u geen recht 
meer hebt op een (gedeeltelijke) terugbetaling wanneer u ge-
bruik maakt van een bepaald vroegboekvoordeel. Wij vermelden 
dit steeds ondubbelzinnig bij elk hotel. Wordt er bij een hotel 
niets vermeld, dan gelden de gewone annuleringsvoorwaarden 
zoals vermeld in onze bijzondere reisvoorwaarden. Uiteraard 
blijft u steeds genieten van de consumentenbescherming gebo-
den door de nationale en supranationale regelgeving.

Voordelen

Dankzij onze ijzersterke inkooppositie hebben wij bij de 
contractnegotiaties voor u belangrijke voordelen kunnen be-
dingen. Deze voordelen zijn gebonden aan voorwaarden: zij 
kunnen in de tijd worden beperkt, zij kunnen cumuleerbaar 
of niet-cumuleerbaar zijn met andere voordelen, zij kunnen 
slechts één keer of meerdere keren worden toegepast, ... De 
voordelen kunnen - tijdens de looptijd van onze brochure - 
door de hotelier worden gewijzigd, ingetrokken of integendeel 
extra worden toegekend. Op onze website www.transasia.com 
(bij het hotel van uw keuze en onder het tabblad ‘prijslijst’) 
wordt duidelijk en ondubbelzinnig aangegeven wanneer en on-
der welke voorwaarden een bepaald voordeel van toepassing is.

In deze brochure onderscheiden we vier belangrijke voordelen*:

Vroegboekvoordelen
Dit zijn substantiële prijsverminderingen die u geniet indien u 
vóór een bepaalde datum reserveert. Bijvoorbeeld: boek 45 da-
gen voor afreis en geniet van 15% korting.
We onderscheiden standaard vroegboekvoordelen (die onder-
worpen zijn aan de bepalingen van onze bijzondere reisvoor-
waarden) en extra-voordelige vroegboekvoordelen (waarbij 
u dan meestal niet langer geniet van een beperkte annule-
ringskost, en/of waarbij u de totale reissom bij de reservering 
moet betalen). Indien de toepasselijke voorwaarden strenger 
zijn dan die opgenomen in de bijzondere reisvoorwaarden, dan 
zullen wij dit duidelijk en ondubbelzinnig vermelden bij het 
betrokken hotel.

Gratis nachten
Indien dit voordeel in de brochure werd opgenomen dan be-
tekent dit dat de hotelier u in een bepaalde periode een gra-
tis overnachting aanbiedt indien u een aantal opeenvolgende 
nachten in zijn hotel verblijft. Bijvoorbeeld: boek 2 opeenvol-
gende nachten in laagseizoen en geniet van een gratis derde 
nacht.

Kortingen voor lange verblijven
Indien u meerdere nachten in het hotel verblijft kunt u vaak 
genieten van belangrijke kortingen. In onze brochure is een 
lang verblijf een erg relatief begrip.
Zo krijgt u in bepaalde hotels al een mooie korting als u twee 
opeenvolgende nachten in het hotel verblijft. Bijvoorbeeld: 
boek 2 opeenvolgende nachten en geniet van 10% korting.

Seniorenkortingen
Dit zijn kortingen die door de hotelier worden toegekend in 
functie van de leeftijd van de hotelgast. Bijvoorbeeld: 10% kor-
ting voor 55-plussers.

Zo leest u onze brochure
Objectieve informatie is ons motto!

UW VOORDEEL 
• Vroegboekvoordelen
• Gratis nachten
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen

* zie ook p. 7
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In onze brochure kunt u ook hotels à la carte terugvinden. Dit zijn 
dan vaak hotels die niet meer werken met een statische prijszet-
ting en die overgestapt zijn naar een dynamische prijszetting in 
functie van de actuele vraag (‘yield-management’). Dit resulteert 
dan in een dagprijs, die zoals het woord het zelf zegt, dagelijks 
kan worden aangepast. Indien u reserveert aan dagprijs wordt uw 
reservering onmiddellijk bevestigd aan de prijzen en de voorwaar-
den zoals vermeld op het beeldscherm (zie hieronder). Er wordt 
opgegeven of het ontbijt al dan niet inbegrepen is. Zijn de prijzen 
inclusief ontbijt dan is dat voor maximaal 2 personen per kamer. 
Voor de overige personen is het ontbijt ter plaatse te betalen. 
Meestal heeft u de keuze tussen een goedkoper niet-annuleerbaar/
niet-wijzigbaar tarief en een iets duurder (beperkt) annuleerbaar 
tarief waarbij u de kamer kunt annuleren met beperkte annule-
ringskosten (bijvoorbeeld enkel de eerste nacht wordt aangere-
kend bij annulering).

Bij het plaatsen van een nieuwe reservering raden wij u aan re-
kening te houden met de realiteit en het onvoorspelbaar karakter 
van de Covid-19 pandemie. Wij raden u aan te opteren voor het 
iets duurdere (beperkt) annuleerbare tarief. Intussen is Covid-19 
niet langer een onvoorzien gegeven, en maakt het helaas deel 
uit van het dagelijkse leven. Daarom passen de hoteliers strikt de 
voorwaarden toe die van toepassing zijn op het ogenblik van de 
reservering.

Het gebeurt vaak dat een hotel werkt met statische én dynamische 
prijszetting. 

Reserveert u een hotel uit onze brochure aan dagprijs dan zijn 
de rubrieken ‘uw voordeel’, ‘kinderen’, ‘bonus’ en ‘bijzonder heden’ 
(zoals vermeld op onze website onder het tabblad ‘prijslijst’) niet 
van toepassing. 

Naast voormelde hotels, zijn wij ook nog rechtstreeks verbonden 
met duizenden hotels, waar ook ter wereld. Indien u graag zou 
overnachten in een bepaald hotel dat u niet in onze brochure te-
rug vindt, dan moet u zeker eens op onze website www.transasia.
com een kijkje nemen. De kans is groot dat wij u het hotel wel 
kunnen aanbieden aan dagprijs. 

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en moeten 
steeds ter plaatse worden betaald.

Kamerverdeling van 01/06/2017 tot 02/06/2017Kamerverdeling van 01/06/2022 tot 02/06/2022

29/05/22

29/05/22

€ 98,70

€ 111,50

Dynamische prijzenStatische prijzen

Voor alle hotels waarmee wij een contract hebben afgeslo-
ten hebben wij erg competitieve prijzen bedongen.

Deze prijzen slaan steeds op een beperkt aantal kamers. 
Daarenboven behoudt de hotelier zich het recht voor om in 
bepaalde gevallen tijdens de looptijd van het contract de 
prijzen aan te passen. Dit zorgt ervoor dat de prijs een erg 
vluchtig gegeven is geworden die tot op het moment van 
uw definitieve reservering gewijzigd kan worden in functie 
van de bezetting.

Om zeker geen verkeerde verwachtingen te creëren hebben 
wij geopteerd om geen prijstabellen in onze brochure te 
publiceren. Wij beperken ons tot het aanduiden van een 
prijscategorie, gebaseerd op een gemiddeld prijsniveau, en 
dit zonder rekening te houden met de toegekende (vaak 
substantiële) voorwaarden. 

De prijscategorie wordt aangeduid met €-symbolen, waarbij 
het prijsniveau kan variëren van één tot vijf €-symbolen. 

€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht van 
minder dan € 50.-

€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht van 
€ 50.- tot € 100.-

€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht van 
€ 100.- tot € 150.-

€€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht van 
€ 150.- tot € 200.-

€€€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht van 
meer dan € 200.-

In één oogopslag  weet u of een bepaald hotel al dan niet 
past binnen uw reisbudget.

Indien een bepaald hotel uw interesse wegdraagt kunt u 
op onze website de prijstabel raadplegen die hoort bij het 
hotel van uw keuze (tabblad Prijslijst). De prijzen op deze 
pagina vermeld zijn gebaseerd op ons contract met de hote-
lier en vormen een getrouwe weergave van onze prijzen op 
het ogenblik van de opmaak van deze pagina. 

Indien er na de opmaak van de betrokken pagina nog wij-
zigingen aan prijzen en/of voordelen optreden dan zullen 
wij u steeds vooraf en ondubbelzinnig informeren via uw 
reisagent. 

Belangrijk hierbij is dat enkel de prijzen en de voordelen 
gecommuniceerd bij het plaatsen van de reservering bin-
dend zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de hotelprijs 
steeds uitgedrukt per persoon per nacht inclusief ontbijt. 
Om de prijs per persoon te bepalen wordt steeds uitgegaan 
van een optimale kamerbezetting, wat betekent dat een 
tweepersoonskamer ook effectief wordt bezet door twee 
personen.

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en 
zijn steeds ter plaatse te betalen.



Dubai

• De Burj Al Arab is gezichtsbepalend voor Dubai. Dit magistrale 
gebouw (321 m hoog), en tegelijkertijd ‘s werelds meest luxu-
euze hotel, ligt op een kunstmatig eiland bij Jumeirah Beach 
en is opgetrokken in de vorm van een zeil in de wind. 

• Vooral in de wijken Bur Dubai en Deira ervaart u het authen-
tieke Dubai. Aan de Dhow Wharfage bezichtigt u talrijke mooie 
dhows - typische houten zeilboten. Inspirerende wandelingen 
langs de Creek leiden u voorbij de oudere stadsdelen tot in de 
traditionele souks. In de imposante Jumeirah-Moskee worden 
er rondleidingen verzorgd door het Sheikh Mohammed Centrum 
voor Cultureel Begrip, ‘Open Doors, Open Minds’.

• Dubai is een paradijs voor architectuurliefhebbers. Diverse 
bouwstijlen: van hypermodern over traditioneel tot eclectisch. 
Hier vindt u iconische gebouwen zoals de Burj Khalifa (het 
hoogste ter wereld - 828 m) en de gezichtsbepalende Burj Al 
Arab. Immense wolkenkrabbers, waaronder de legendarische 
Emirates Towers, flankeren de centrale Sheikh Zayed Road. 
Atlantis The Palm is het gezichtsbepalende gebouw voor het 
palmeiland.

• Dubai organiseert jaarlijks diverse festivals en evenemen-
ten waaronder het Shopping Festival, het Food Festival, het 
International Film Festival, Summer Surprises (koopjes) en 
verschillende sportevenementen van wereldniveau waaronder 
de marathon, paardrijden, rugby, tennis en golf.

Zinderende ontmoetingsplaats tussen oost en west
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• Het hypermoderne Dubai situeert zich vooral in en rond 
Downtown Dubai en in de stadsdelen Jumeirah Beach 
Residence (JBR) en Dubai Marina. Dubai is een heus shop-
ping walhalla. In de Dubai Mall vindt u meer dan 1.000 win-
kels, ‘s wereld grootste aquarium, een schaatsbaan, indoor 
pretparken,... Aan de Sheikh Zayed Road ligt de Mall of the 
Emirates met de vermaarde Ski Dubai. De stad telt talloze aan-
trekkelijke winkelcentra in diverse bouwstijlen.

• Dubai is de stad bij uitstek om te genieten van een rijke gas-
tronomie met de meest uiteenlopende smaken. De restaurants 
zijn legio - van gezellig over exotisch tot prestigieus.

• Glitter en glamour treft u op de wandelboulevards van The 
Walk at JBR en de Marina Walk.

• Zonnen en heerlijk niets doen kan aan de talrijke openbare 
zandstranden of het privézandstrand van het hotel waar u 
verblijft. De grote waterparken, waaronder Aquaventure en 
Wild Wadi, brengen afkoeling en ontspanning op een warme 
dag. Dubai telt ook een waaier aan andere attracties waar-
onder Legoland en Legoland Water Park Dubai, IMG Worlds of 
Adventure, Global Village Dubai, Dubai Frame, Dubai Miracle 
Garden, Dubai Autodrome,...

Dubai behoort tot de wereldtop van het toerisme en is dé ‘place to be and to be seen’. Dubai spreekt tot 
de verbeelding. In nauwelijks enkele decennia zijn de traditionele bedoeïen- en islamcultuur er op verras-
sende wijze samengesmolten met de westerse levensstijl. Hoe groots, origineel en adembenemend u het 
maar kan bedenken, in Dubai gaat men steeds een stapje verder. Dubai is de stad van de superlatieven 
bij uitstek, de stad waar het ondenkbare gerealiseerd wordt. De magische woestijn, de levendige souks 
en de galmende minaretten roepen de exotische sfeer van Duizend-en-één-nacht op, in fel contrast met 
de hypermoderne luxeresorts en shoppingcentra. 
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Hotels in Dubai De wijken van Dubai
The Creek
Khor Dubai, ofwel The Dubai Creek, is de gezichts bepalende 
waterweg van de stad, en scheidt de wijken Deira en Bur 
Dubai. The Creek was een drijvende motor achter de econo
mische ontwikkeling van het emiraat. Culture Village en de 
prestigieuze Dubai Creek Golf & Yacht Club flankeren The 
Creek. Het kanaal werd verder uitgegraven en komt nu via 
Downtown Dubai terug uit op zee.

Onze hotels

Bur Dubai en Deira
Bur Dubai is het oudste gedeelte van de stad en situeert 
zich langs de oevers van de Creek. In deze wijk ervaart u 
het bruisende ritme van Dubai, de lokale cultuur en ook het 
authentieke karakter van de stad. In het Al Bastakiya district 
bezichtigt u traditionele Arabische windtorenhuizen, en in 
het Al Fahidi Fort (1787) is het Dubai Museum ondergebracht. 
Shoppen doet u in het BurJuman shopping center of in de 
opvallende WAFI Mall.
Het kosmopolitsche Deira is een van de traditionelere wijken 
van Dubai, maar heeft niets van zijn charme verloren. Kleine 
straatjes, leuke restaurants en verschillende souks, waaronder 
de Spice Souk en de populaire Gold Souk. Het Al Mamzar Beach 
Park, in het uiterste noorden van Deira, is een goed bewaard 
geheim met mooie tuinen en schitterende zandstranden.

Onze hotels

 1 Rove Downtown Dubai  .................................................................................................. 18

 2 Vida Downtown  ......................................................................................................................... 19

 3 Manzil Downtown  .................................................................................................................. 20

 4 Palace Downtown  .................................................................................................................. 21

 5 Al Seef Heritage Hotel  .................................................................................................. 22

 6 Rove City Centre  ..................................................................................................................... 23

 7 Grand Hyatt Dubai  ............................................................................................................... 24

 8 Park Hyatt Dubai  .................................................................................................................... 25

 9 Rove Dubai Marina  .............................................................................................................. 26

 10 Intercontinental Dubai Marina  ......................................................................... 27

 11 Amwaj Rotana Jumeirah Beach  Dubai  ............................................. 28

 12 Movenpick Hotel Jumeirah Beach  ................................................................ 29

 13 JA Ocean View Hotel  ........................................................................................................ 30

 14 Habtoor Grand Resort & Spa,Autograph Collection  .......... 31

 15 Rixos Premium Dubai  ...................................................................................................... 32

 16 The RitzCarlton Dubai  .................................................................................................. 33

 17 Jumeirah Dar Al Masyaf  ............................................................................................... 34

 18 Al Naseem Madinat Jumeirah  ............................................................................. 35

 19 Nikki Beach Resort & Spa Dubai  .................................................................... 36

 20 Burj Al Arab  ................................................................................................................................... 37

 21 Fairmont The Palm, Dubai  ........................................................................................ 38

 22 Anantara The Palm Dubai Resort  ................................................................... 39

 23 Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites  ..................................................... 40

 24 Five Palm Jumeirah Beach  ...................................................................................... 41

 25 Atlantis The Palm  .................................................................................................................. 42

 26 Bab Al Shams Desert Resort & Spa  ............................................................ 43

 5 Al Seef Heritage Hotel
 6 Rove City Centre

 7 Grand Hyatt Dubai 

 8 Park Hyatt Dubai 
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De wijken van Dubai
JBR en de Dubai Marina
Het meest glamoureuze gedeelte van de kustlijn is te vin
den aan het district Jumeirah Beach Residence (JBR) met 
een schitterend strand en The Walk: Dubai’s meest glamou
reuze wandelboulevard. Achter JBR ligt de Dubai Marina: een 
luxueuze jachthaven om geven door wolkenkrabbers. Shoppen 
doet u in de gelijknamige Mall. 

Onze hotels

Jumeirah Beach
De lange kustlijn van Dubai telt diverse openbare en privé
stranden. In het sfeervolle La Mer vindt u naast diverse win
keltjes en restaurants ook mooie publieke stranden  een 
hippe buurt in opkomst. Een van de meest prestigieuze ge
deelten ligt aan het luxueuze Burj Al Arab hotel. Wat verderop 
ligt het schitterende Souk Madinat complex.

Onze hotels

Palm Jumeirah
Het kunstmatig aangelegde palmeiland is hét symbool van 
prestigieus en ambitieus Dubai. Het eiland steekt zo’n 5 km 
uit in zee, en heeft de kustlijn van het emiraat substantieel 
verlengd. Op de buitenste cirkel bevinden zich diverse rustig 
gelegen luxeresorts met een eigen privéstrand. Ideaal voor 
een ontspannende vakantie. 

Onze hotels

Woestijn
Weg van de drukte van de stad, temidden het zand en de 
duinen. In de legendarische woestijn geniet u van schitte
rende vergezichten en ervaart u de sfeer van de sprookjes van 
Duizendenéénnachten. 

Onze hotels

Downtown 
Een hypermoderne wijk van superlatieven. In dit stads
gedeelte vindt u de Burj Khalifa  het hoogste gebouw ter 
wereld (828 m). De Dubai Mall is met meer dan 1.200 win
kels en een oppervlakte van 500.000 m² ‘s werelds grootste 
winkel centrum. Aan de Dubai Fountain geniet u van de 
meest indruk wekkende water show op aarde. Het aantrekke
lijke winkelcentrum Souk Al Bahar is opgetrokken in typische 
Arabische stijl. De gloednieuwe Dubai Opera is een culturele 
trekpleister. 

Onze hotels
 1 Rove Downtown Dubai 
 2 Vida Downtown 
 3 Manzil Downtown 
 4 Palace Downtown

 21 Fairmont The Palm, Dubai 
 22 Anantara The Palm Dubai Resort
 23 Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites
 24 Five Palm Jumeirah Beach 

 26 Bab Al Shams Desert Resort & Spa 

 9 Rove Dubai Marina
 10 Intercontinental Dubai Marina 
 11 Amwaj Rotana Jumeirah Beach  Dubai 
 13 JA Ocean View Hotel 
 14 Habtoor Grand Resort & Spa,Autograph Collection 
 15 Rixos Premium Dubai 
 16 The RitzCarlton Dubai 
 19 Nikki Beach Resort & Spa Dubai 
 20 Burj Al Arab

 17 Jumeirah Dar Al Masyaf
 18 Al Naseem Madinat Jumeirah
 19 Nikki Beach Resort & Spa Dubai
 20 Burj Al Arab
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Vervoer in Dubai

Luchthaventransfers
Wanneer u uw vluchten (heen en terug) boekt bij 
Transasia, dan geniet u naast een persoonlijk onthaal 
op de luchthaven door onze lokale agent, ook van een 
gratis transfer van de luchthaven van Dubai naar het 
hotel en terug (meer info: zie p. 4)

De luchthaventransfers worden standaard uitgevoerd in 
een wagen van het type Lexus E 350, Mazda 6 of equiva-
lent. U wilt nog net even meer, nog net iets exclusiever? 
Dan kunnen wij ook de luchthaventransfers voor u re-
gelen in een deluxe 4x4* of een luxueuze limousine**. 
Uw Engelstalige chauffeur zal u tijdens de rit graag wat 
bijkomende informatie verstrekken over de bestemming. 
Beschikt u over veel bagage, dan adviseren wij u dit 
type transfer. 

* type GMC Yukon of equivalent
** type BMW 7 Series of equivalent

Metro
De Dubai Metro is een gemakkelijke, praktische en prijs-
vriendelijke manier van transport binnen dit uitgestrekte 
emiraat. De metrostellen zijn modern, volautomatisch, 
bestuurderloos en rijden grotendeels bovengronds. Er 
zijn momenteel twee lijnen. De groene lijn (23 km) baant 
zich een weg van Deira over The Creek tot Bur Dubai en 
Culture Village. De rode lijn (52 km) is de langste en laat 
toe om van Deira over Bur Dubai en Downtown Dubai 
tot de Dubai Marina en verder te reizen. Deze lijn loopt 
grotendeels parallel met de verkeersader Sheikh Zayed 
Road. De metro’s rijden om de 8 minuten, 7 dagen per 
week van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, behalve 
op vrijdag wanneer de metro pas uitrijdt vanaf 10 uur ‘s 
morgens. Als toerist moet u vooraf in het metrostation 
een rode Nol card aanschaffen (AED 2, ong. € 0,50) en 
deze opladen met het aantal gewenste trajecten. Het 
tarief wordt berekend op basis van de afgelegde afstand 
per traject. Een enkele reis kost tot maximum AED 8,50 
(ong. € 2), terwijl u de hele dag gebruik kunt maken 
van de metro voor AED 20 (ong. € 5). Kinderen onder de 
5 jaar of kleiner dan 90 cm reizen gratis. 
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Taxi
Met de taxi verplaatst u zich snel en efficiënt – behalve 
tijdens de spitsuren. De taxi’s zijn redelijk geprijsd met 
een minimum van AED 10 (ong. € 2,50) per rit. Per af-
gelegde kilometer betaalt u net iets minder dan AED 2 
(ong. € 0,50) met een bijkomend trajectforfait van AED 
6 (ong. € 1,50). Taxi’s in Dubai zijn legio, vooral bij de 
toeristische trekpleisters en de winkelcentra. U kunt uw 
eindbestemming aan de taxichauffeur best aanduiden 
aan de hand van een gebouw of hotelnaam. Een fooi 
voor de taxichauffeur is gebruikelijk, rond af naar het 
eerstvolgende bankbiljet. 

Tram en bus
In de metrostations Jumeirah Lakes Towers en Damac 
Properties stapt u vlot en gemakkelijk over op de Dubai 
Tram. Deze vervoerswijze laat u toe om zonder probleem 
te navigeren in de wijk Dubai Marina en richting noor-
den van de stad. Een minder gebruikelijke manier van 
vervoer voor toeristen is de bus. Voor zowel tram als 
bus maakt u gebruik van de Nol card, zoals beschreven 
bij de metro. 

Palm Monorail
Het openbaar vervoer op Palm Jumeirah wordt verzorgd 
door een monorail. Een enkel traject kost AED 20 (ong. 
€ 5), een traject heen en terug kost AED 30 (ong. € 7,50). 
De monorail rijdt in ca. 10 minuten van het station bij 
Jumeirah Beach naar het station bij hotel Atlantis The 
Palm. De Palm Monorail is verbonden met de Dubai Tram, 
maar niet rechtstreeks met de Dubai Metro. De Nol card 
is niet geldig op de Palm Monorail. 

Abra
Beleef de couleur locale aan boord van een abra: een 
traditioneel klein houten bootje. Voor slechts AED 1 
(ong. € 0,30) vaart u in ca. 5 minuten de legendarische 
Khor Dubai (Creek) over. Diverse abra-stations, zowel 
aan de zijde van Bur Dubai als aan de zijde van Deira.



16

Burj Khalifa – Observation Deck
‘s Werelds hoogste gebouw (828 m) ligt in het moderne Down-
town Dubai. Vanop de 124ste of de 148ste verdieping geniet u 
van panoramische uitzichten. Een bijzondere ervaring zeker bij 
zonsondergang en -opgang.

Prijs per persoon-ticket only 
Reserveringen kunnen slechts bevestigd worden 30 dagen voor het geplande 
bezoek
124ste verdieping 
daluren: € 40 volw. – € 30 kind (4-12) 
piekuren : € 62 volw. – € 50 kind (4-12)

148ste verdieping 
daluren: € 107 
piekuren: € 151
Kinderen tot en met drie jaar niet toegelaten

Burj Khalifa – Afternoon tea
In een adembenemend decor geniet u van de tijdloze klasse 
van een High tea in de Atmosphere Lounge, gelegen op de 122 
ste verdieping van dit iconische gebouw. Het ongeëvenaarde 
panorama wedijvert met de kwaliteit van de aangeboden de-
licatessen.

Prijs per persoon
Plaats aan het raam: € 134 
Plaats niet aan het raam : € 116
Geen kinderkortingen, dresscode vereist.

Burj Al Arab – Afternoon tea
Hier geniet u van een verfijnde afternoon tea in een inspirerend 
kader. De Sahn Eddar Lounge gelegen op de eerste verdieping 
van deze architecturale parel biedt een unieke sfeer. Zachte mu-
ziek, marmer, mozaïeken en een verfijnde lichtinval creëren een 
sprookjesachtige omgeving. In de Sky View Bar, 200 meter bo-
ven de zeespiegel, op de 27ste verdieping, geniet u niet alleen 
van wat er geserveerd wordt, maar ook van een indrukwekkend 
panorama.

Prijs per persoon - Dresscode vereist. 
Sahn Eddar Lounge 
Afternoon tea: € 183 
Afternoon tea met champagne: € 209

Sky View Bar 
Plaats aan het raam: € 242 
Plaats niet aan het raam: € 209

La Perle by Dragone
Onderga dit wervelende spectakel, een nieuwe topcreatie van 
Franco Dragone, artistiek directeur met wereldfaam. Ook in Las 
Vegas en Macau wist hij met zijn adembenemende shows furore 
te maken. Niet minder dan 65 artiesten zullen u verbazen met hun 
kunnen. De gedurfde acrobatie van ongekend niveau, het verras-
sende en imponerende stuntwerk, de toepassing van de modern-
ste technologieën en het iconische water-podium van niet minder 
dan 860 m² waarborgen een explosie van auditieve en visuele erva-
ringen. U wordt ondergedompeld in een magische wereld die een 
blijvende indruk op u zal maken. Het theater telt 1,288 plaatsen 
verdeeld over 14 rijen. Door dit beperkte aantal rijen wordt een 
optimale interactie tussen de toeschouwer en de artiest gewaar-
borgd. Bij de plaatsen wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
5 categorieën: brons, zilver, goud, platinum en VIP. Deze laatste 
2 categorieën genieten van grotere zetels en VIP-klanten krijgen 
toegang tot de VIP-lounge met gratis drankjes en snacks.

prijs per persoon
Brons: € 67 
Zilver: € 101 
Goud: € 131 
Platinum: € 202 
VIP: € 270 
Prijzen geldig indien de tickets worden gereserveerd ten minste 7 dagen 
voor afreis. Kinderen onder de twee jaar worden niet toegelaten, geen 
kinderkortingen. Twee shows per avond, duurtijd 90 minuten, geen pauze. 
Voorstellingen van dinsdag tot vrijdag om 19.00 uur en om 21.30 uur. 
Voorstellingen op zaterdag om  16.00 uur en om 19.00 uur.

Traditional Dubai – City Tour
Gedurende een halve dag wordt u gegidst door Dubai, waarbij er 
vooral wordt stilgestaan bij de traditionele trekpleisters van de 
stad. U ervaart de opmerkelijke contrasten tussen oud en nieuw. 
U bezoekt onder meer de Jumeirah-Moskee, het Zabeel Palace, 
het historische district Al Fahidi en het Dubai Museum. Met een 
abra (traditioneel bootje) vaart u de Dubai Creek over om een 
bezoek te brengen aan de Spice Souk en de Gold Souk.

Prijs per persoon: € 50 volw. – € 32 kind (2-12)
Ca. 3 uur, inclusief gedeelde transfer per bus, heen en terug
Commentaar in het Engels, dagelijks in de namiddag
Commentaar in het Frans, op zondag, woensdag en vrijdag in de namiddag

Modern Dubai – City Tour
Ontdek alle aspecten van de toonaangevende moderne archi-
tectuur in Dubai. Deze excursie start met een transfer naar 
de Dubai Marina, waar u inscheept voor een boottocht van 20 
minuten. U ziet The Palm Jumeirah, Atlantis The Palm en de 
skyline van Dubai vanop het water. Uiteraard wordt er ook een 
stop voorzien aan de Burj Al Arab. Ook het nieuwe Dubai Frame 
(2018) ontbreekt niet op het programma, een opvallend gouden 
gebouw bestaande uit 2 torens van 150 m. met daartussen een 
93 m. lange, glazen brug. De Tour eindigt met een bezoek aan 
de Dubai Mall. Na de tour kunt u al dan niet een bezoek brengen 
aan het observatieplatform At the Top van de Burj Khalifa.

Prijs per persoon
Exclusief At the Top: € 64 volw. – € 53 kind (2-12) 
Inclusief At the Top: € 95 volw. – € 84 kind (2-12)
Ca. 3 uur, inclusief gedeelde transfer per bus, heen
Commentaar in het Engels, dagelijks in de voormiddag
Commentaar in het Frans, op zondag, woensdag en vrijdag in de voormiddag
Kinderen van minder dan 15 kg. worden niet toegelaten op de boottocht

Dubai Explorer Pass 
Met deze pas krijgt u toegang tot 3, 4, 5 of 7 attracties in Dubai 
en Abu Dhabi. U heeft de keuze uit 45 verschillende mogelijk-
heden met o.m. een Big Bus Hop on/Hop off ticket voor 1 dag, 
At the Top Burj Khalifa, Aquaventure Waterpark, Dhow Cruise en 
nog veel meer.

De pass is geldig gedurende 30 openvolgende dagen vanaf het eerste gebruik.  
Prijs per persoon 
3 attracties: € 165 volw. - € 138 kind (3-12) 
4 attracties: € 209 volw. - € 176 kind (3-12) 
5 attracties: € 253 volw. - € 204 kind (3-12) 
7 attracties: € 330 volw. - € 280 kind (3-12)

Trips & tricks, toffe excursies

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op 
www.transasia.com
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Dhow Dinner Cruise
The Creek

Geniet van een memorabele avond aan boord van een traditi-
onele dhow. U vaart langzaam op de Dubai Creek, voorbij de 
schitterend verlichte bruisende wereldstad. Charme, muziek, 
dans en een schitterend barbecuebuffet. Een unieke manier om 
de avond door te brengen terwijl u geniet van een weergaloos 
panorama op het authentieke gedeelte van de stad. 

Prijs per persoon € 79 volw. – € 55 kind (2-12 jaar)
Transfer heen en terug inbegrepen

Marina

U ontdekt het hart van modern Dubai aan boord van een klas-
sieke Arabische dhow. Gedurende een somptueus diner wordt er 
voorbij de indrukwekkende wolkenkrabbers van de Dubai Marina 
gevaren, en bezichtigt u ook het indruk wekkende palm eiland 
Palm Jumeirah en zelfs het luxehotel Burj Al Arab. Een geslaag-
de mix van gastronomie, sfeer en sightseeing. 

Prijs per persoon € 90 volw. – € 46 kind (2-12 jaar)
Transfer heen en terug inbegrepen

Bateaux Dubai
dinner cruise

De elegante Bateaux Dubai staan voor gastronomisch en stijlvol 
dineren terwijl u overweldigd wordt door de schitterend ver-
lichte stad. Deze luxueuze boten met airconditioning hebben 
een buitendek en een binnendek van glas - zo hoeft u echt 
niets te missen. Het 3 gangenmenu wordt op gediend terwijl u 
de Dubai Creek afvaart.

Prijs per persoon
Inclusief diner en alcoholvrije dranken: € 113 volw.– € 84 kind 
(5-11 jaar)
Inclusief diner en huiswijnen: € 140 volw.

Sundowner Safari
Voor wie Dubai bezoekt kan een woestijnervaring niet ontbre-
ken. Geniet van een prachtige zonsondergang terwijl u in een 
4x4-terreinwagen een tocht maakt door het imponerende dui-
nenlandschap. Na deze rit wordt u verwelkomd in een traditi-
onaal bedoeïenkamp. U wordt volledig ondergedompeld in de 
Arabische sfeer: kameeltochten, henna-tattoos, demonstraties 
met valken, de bereiding van Arabisch brood en koffie.... Daarna 
volgt een diner onder een betoverende sterrenhemel, waarna u 
terug gebracht wordt naar uw hotel.

Prijs per persoon € 105 volw. – € 63 kind (5-11 jaar)
Ca. 7 à 8 uur – late namiddag/avond
Inclusief gedeelde transfer heen en terug en diner
Commentaar in het Engels

Ski Dubai
Ski Dubai is ondergebracht in de Mall of the Emirates. U betreedt 
een hallucinante winterwereld met sneeuw en ijs, terwijl bui-
ten een zomerse zon schijnt. Wie de Snow Classic dagpas boekt 
krijgt toegang tot het Snow Park, waar u ondermeer gebruik 
kunt maken van de stoeltjeslift en de gigantische sneeuwbal. 
Wie het vereiste niveau heeft (intermediate level 2) kan gebruik 
maken van de skipiste (skieën of snowboarden). Daartoe bieden 
wij de Ski Slope Session aan van 2 uur.

Prijs per persoon
Snow Classic: € 66 (dagpas)
Ski Slope Session: € 58 (2 uur)
Transfer niet inbegrepen
Kinderen van minder dan 3 jaar worden niet toegelaten

FlyHigh Helicopter – The Pearl Tour
Deze helikoptervlucht vertrekt vanop Atlantis Helipad en brengt 
u in een 12 minuten durende vlucht naar de Burj Khalifa, het 
hoogste torengebouw ter wereld. Tijdens de vlucht geniet u niet 
alleen van de iconische gebouwen, Atlantis The Palm en Burj Al 
Arab, maar ook van de schitterende kustlijn.
Prijs per persoon € 164
Passagiers dienen in het bezit te zijn van hun origineel paspoort
Geen kinderkortingen
Kinderen van 2 tot 16 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene

Aquaventure Waterpark
Aquaventure Waterpark ligt naast het hotel Atlantis op het pal-
meiland en is misschien wel Dubai’s meest gekende water park. 
Het gebied beslaat zo’n 42 ha en telt talloze water attracties, van 
rustige zwembaden tot waterbanen met stroomversnellingen en 
glijbanen.
Prijs per persoon € 77 volw. – kind € 66 (<120 cm)

Wild Wadi Park
Wild Wadi ligt genesteld in een schitterend kader, met de ico-
nische Burj Al Arab en het Jumeirah Beach Hotel op de achter-
grond. Wild Wadi telt 30 attracties en is een fantastisch water-
themapark voor families, opgebouwd rond het verhaal van Juha.
Prijs per persoon € 70 volw. – kind € 63 (<110 cm)

Abu Dhabi – City Tour
Gedurende een hele dag maakt u kennis met de charme en de 
authenticiteit van het aangrenzende emiraat Abu Dhabi. U ont-
dekt de magistrale Sheikh Zayed-Moskee, u rijdt langs de Abu 
Dhabi Corniche en het Louvre, waar ook tijd wordt gemaakt voor 
een foto-stop. Ook het gekende Heritage Village wordt bezocht.
Prijs per persoon € 76 volw. – € 50 kind (2-11 jaar)
Transfer heen en terug inbegrepen, lunch en dranken niet inbegrepen.  
Dresscode vereist, Engelstalige gids op maandag, dinsdag, woensdag en 
zaterdag, Franstalige gids op dinsdag en zaterdag

Street Food Tour
Een verrassende culinaire wandeling leidt u naar een ongekende, 
authentieke wereld van geuren en smaken, ver weg van de glit-
ter en de glamour van de stad. U kuiert onder begeleiding van 
een ervaren gids door de historische wijken en u ontdekt locale 
winkeltjes en specialiteten. U wordt ondergedompeld in het 
boeiende verleden van deze wervelende regio.
Prijs per persoon € 75 volw. – € 70 kind (2-11 jaar)
Transfer heen en terug inbegrepen 
Eten en niet alcoholische dranken inbegrepen 
Ca. 3,5 uur (transfertijd niet inbegrepen) 
Op maandag- en woensdagnamiddag, Engelstalige gids

Seawings
Neem plaats aan boord van het Cessna water-vliegtuig en beleef 
een schitterende nieuwe ervaring waarbij polsslag en adrena-
line stijgen. Na de take-off op de Dubai Creek cirkelt u boven 
de spraakmakende highlights van Dubai. Op een onevenaarbare 
manier ontdekt u de indrukwekkende Burj Khalifa, de zeilvor-
mige architectuur van de Burj Al Arab en Palm Jumeirah, het 
palmeiland dat kunstmatig werd aangelegd. U vliegt over de 
gouden stranden van Dubai en bewondert de futuristische sky-
line.  U merkt vanop een hoogte van 450 m. de wervelende 
activiteit in Port Rashid en bewondert de traditionele Abras 
die de Creek oversteken. Tijdens de vlucht beschikt u over een 
luxueuze, lederen zetel. Om het visueel comfort te verhogen 
heeft elke passagier zijn eigen raam.

Wij bieden twee formules aan:
Seawings Snapshot
De vlucht duurt 20 minuten. 
Prijs per persoon € 240 volw. – € 205 kind (2-11)

Seawings Silver
Deze vlucht duurt 40 minuten. U vliegt hier ook over The 
World Islands, een imponerende archipel van niet minder 
dan 300 eilanden, aangelegd in de vorm van een wereldkaart. 
Prijs per persoon € 476 volw. – € 406 kind (2-11)
Passagiers dienen in het bezit te zijn van hun origineel paspoort

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
01/12/2021. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij  
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op Dubai 
International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0052 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Rove Downtown Dubai

Ligging: in het hypermoderne Downtown, op minder dan 1 km van één van de 
meest gezichtsbepalende bouwwerken van Dubai: de Burj Khalifa – 's werelds 
hoogste gebouw. Meteen naast deze iconische toren bevindt zich 's werelds 
grootste shoppingcentrum, de Dubai Mall. Niet te missen: de bekende fontein-
show bij de Dubai Fountain. De internationale luchthaven van Dubai ligt op 
15 km.
Metrohalte: Burj Khalifa/ Dubai Mall (rode lijn) op 1,6 km.
Faciliteiten: vriendelijk onthaal aan de receptie. De gemeenschappelijke ruim-
tes ogen modern en trendy met vrolijke kleuren en leuke decoratieve elemen-
ten. Neem een frisse duik in het uitnodigende buitenzwembad met zicht op de 
Burj Khalifa. Poolbar. Ontspannen op het zonneterras met ligstoelen. Kleine 
supermarkt. Het hotel beschikt ook over een kleine cinema met 46 zitplaatsen. 
Gratis shuttleservice (volgens hotelschema) naar de Dubai Mall en de publieke 
stranden van La Mer.
Kamers: 420 eigentijdse kamers (26 m² - max. 2 volw. en 1 kind). Standaardkamers 
of kamers met spectaculair zicht op de Burj Khalifa. Dankzij de designbedden 
van Simmons geniet u van een verkwikkende nachtrust. Powerdouche in de bad-
kamer. Iedere kamer beschikt over een koelkastje en er is ook een sofa aanwezig 
die tot extra bed kan worden omgevormd.
Maaltijden: internationale keuken en drankjes in het sfeervolle TGI Friday's. U 
kunt er terecht voor het ontbijtbuffet, de lunch en het diner.
Kinderen: speelruimte met playstation en tafeltennis.

Budgetvriendelijk stadshotel met een bevoorrechte ligging – ideaal voor shop-
ping en sightseeing. Rove Downtown Dubai heeft een kwalitatieve inrichting en 
plaatst service centraal.

Downtown
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op Dubai 
International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0037 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Vida Downtown

Ligging: de indrukwekkende wolkenkrabber Burj Khalifa (828  m) en de Dubai 
Fountain liggen op wandelafstand. Dit hotel is een ideale uitvalsbasis voor de sho-
paholic. U kan exclusief shoppen in de Dubai Mall of authentiek shoppen in de Souk 
Al Bahar. De internationale luchthaven van Dubai bevindt zich op 16 km.
Metrohalte: Burj Khalifa/Dubai Mall (rode lijn) op 2 km.
Faciliteiten: dit Boutique hotel met designelementen legt de klemtoon op ultra-
moderne faciliteiten. Het hotel beschikt over een 24 uursreceptie en restaurants. 
Het buitenzwembad met terras wordt omgeven door ligstoelen en er speelt muziek. 
De ontspannende Stage2 lounge heeft een terras en kijkt uit op het zwembad. 
State-of-the-art uitrusting in de fitness.
Kamers: 156 uitnodigende, geluiddichte kamers ingericht in een eclectische stijl 
en met neutrale kleuren. Ze liggen verdeeld over 6 verdiepingen en zijn uitgerust 
met een moderne badkamer. Deluxe kamers (32 m² - max. 2 volw. en 1 kind) met 
stadszicht, zicht op de tuin of op het zwembad. De ruime junior suites (64 m² - max. 
3 volw. of 2 volw. en 1 kind) hebben een afzonderlijke zithoek en kijken uit op het 
zwembad of de stad.
Maaltijden: u heeft de keuze uit meerdere restaurants. Voor de mediterrane keuken 
in een eigentijds kader kunt u terecht in 3in1, dit restaurant heeft ook een terras. 
De sfeer van Dubai en Parijs gaan hand in hand in La Serre Bistro & Boulangerie. 
Retrosfeer aan de Vida Food Truck: een Airstream-aanhangwagen uit de jaren 60. 
Het Taikun restaurant ligt vlak naast het hotel en serveert lekkere Pan-Aziatische 
gerechten.
Kinderen: mogelijkheid tot babysitting.

Dit lifestyle hotel is ondergebracht in een schitterend, opulent gebouw met 
Arabische invloeden. Aantrekkelijke designinrichting. Zachte en warme tinten 
verhogen het zengevoel.

Downtown
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op Dubai Interna-
tional Airport.

UW VOORDEEL DXBV0060 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Manzil Downtown Dubai

Ligging: het hotel ligt centraal in Downtown Dubai. Hier vindt u de Burj 
Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld (828 m) en de Dubai Mall, het groot-
ste winkelcentrum ter wereld met 1.200 winkels en verschillende verbluffende 
attracties zoals een Olympische schaatsbaan en een aquarium. Ook de spec-
taculaire Dubai Fountain zal u zeker imponeren. Op minder dan 10 km van de 
Jumeirah Open Beach. De internationale lucht haven van Dubai bevindt zich op 
20 minuten rijden.
Metrohalte: Burj Khalifa/Dubai Mall (rode lijn) op 2,2 km.
Faciliteiten: receptie (24u/24). Diverse restaurants en roomservice. Mooie 
patio in Arabische stijl waar bij mooi weer ook maaltijden worden geserveerd. 
Buitenzwembad met terras en ligstoelen, het hele jaar door open. Fitness. Gratis 
WiFi in het hele hotel. Liften.
Kamers: 197 moderne, geluiddichte kamers met strakke inrichting en een knip-
oog naar de Arabische invloeden. Eigentijdse, ruime badkamer met bad of 
douche en wc, haardroger, badjassen, telefoon, televisie, gratis WiFi, koffie- 
en theefaciliteiten, kluisje, airconditioning. We reserveren voor u een deluxe 
kamer, een deluxe kamer met zicht op het zwembad of een deluxe kamer met 
zicht op de Burj Khalifa (allen 32 m² - max. 2 volw.).
Maaltijden: culinaire verwennerij in een van de vier restaurants. The Courtyard 
met mediterrane en internationale keuken, de Boulevard Kitchen met Arabische 
gerechten, de Nezesaussi Grill met Australische en Zuid-Afrikaanse invloeden of 
het gezinsvriendelijke Fümé Neighborhood Eatery. Mogelijkheid tot half pension.

Een centraal gelegen Boutique hotel met Arabische accenten. De mooie, 
ruime, strak ingerichte kamers bieden u alle comfort. In de sfeervolle patio 
is het heerlijk verpozen.

Downtown



21

FR
EE

HHHHH € € € €
4

Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op Dubai Interna-
tional Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0036 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Palace Downtown

Ligging: dit betoverend hotel in Downtown Dubai heeft de allures van een Arabisch 
paleis en geniet van een unieke locatie direct aan het meer rond de Burj Khalifa. 
Sommige kamers kijken zelfs uit over de Dubai Fountain. De Souk Al Bahar en 's 
werelds grootste winkelcentrum, de Dubai Mall, liggen op wandelafstand. De inter-
nationale luchthaven van Dubai bevindt zich op 20 minuten rijden.
Metrohalte: Burj Khalifa/Dubai Mall (rode lijn) op 2,5 km.
Faciliteiten: diverse bars, lounges en restaurants met een weelde aan smaken: 
van Arabisch over Aziatisch tot internationaal. Het buitenzwembad wordt omringd 
door palmbomen met aanlokkelijke terrassen en ligstoelen. In de Akwaba Pool Bar 
kunt u terecht voor een verfrissend drankje of voor lichte gerechten. De wellness is 
ondergebracht in een schitterend Arabisch decor. U treft er o.a. een bubbelbad en 
hamam, en kunt er ook terecht voor massages en oosterse behandelingen.
Kamers: 242 geluiddichte, warm ingerichte kamers en suites met balkon. Arabische 
accenten, fijngeweven stoffen en authentieke decoraties. Ruime badkamers. De 
kamers (51 m², max. 2 volw. en 1 kind) bieden uitzicht op het meer of de Dubai 
Fountain. Deluxe kamer of palace kamer met knusse zithoek. De verfijnde junior 
suites (70 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) Ze bieden een balkon en zithoek, 
en hebben zicht op het meer.
Maaltijden: Het steakhouse Asado brengt de Argentijnse keuken. Thaise keuken 
met verfijnde visgerechten en zeevruchten. Restaurant Ewaan serveert Arabische 
en oosterse gerechten.
Kinderen: in het zwembad is er een deel voorzien voor kinderen. Mogelijkheid tot 
babysitting.

Voor dit stadsresort met paleisallures gelden alleen super latieven. Een 
geslaagde architectuur, een geraffineerde inrichting en een attente service 
maken uw verblijf onvergetelijk.

Downtown
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0070 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Al Seef Heritage Hotel

Ligging: aan de oevers van de Creek, in Bur Dubai – het oudste gedeelte van 
de stad. U verblijft temidden een traditionele souk, aan de 1,8 km lange Al Seef 
Promenade. Het is gezellig kuieren in de souk. Op 500 meter van het Al Bastakiya 
district waar u de lokale cultuur en het authentieke karakter van de stad ervaart. 
Breng zeker ook een bezoek aan het Dubai Museum (900 m), ondergebracht in het Al 
Fahidi Fort uit 1787. Aan boord van een abra (een traditioneel klein houten bootje) 
kunt u de Creek oversteken. Op 7,5 km van het Laguna Waterpark en de publieke 
stranden van La Mer. Downtown Dubai, met de iconische toren Burj Khalifa en de 
Dubai Mall, ligt op 10 km. De internationale luchthaven van Dubai ligt op 8 km.
Metrohalte: Al Fahidi (groene lijn) op 1,1 km
Faciliteiten: van de algemene delen over de accommodatie tot de mooie binnen-
plaatsen. Het hotel beschikt niet over een eigen fitness of zwembad, maar u kan 
gratis gebruik maken van deze faciliteiten in het hotel Zabeel House Al Seef (op 
1,9 km, gratis shuttleservice voorzien).
Kamers: 200 kamers verspreid over 22 grote windtorenhuizen. Beleving is hier het 
centrale thema: de inrichting is sfeervol, met typisch meubilair. Er zijn veel hou-
ten elementen en verwijzingen naar het verleden. Standaardkamers (25 m² – max. 
2 volw.) met zicht op de souk of met zicht op de Creek. De ruimere suites (50 m² - 
max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) kijken uit op de souk. De kamers hebben een 
koelkastje en een tegelvloer. In de badkamers vindt u ecovriendelijke toiletartikelen 
van Osme Organic.
Maaltijden: in restaurant Saba'a kunt u terecht voor het ontbijt en het diner. Hier 
ontdekt u traditionele smaken uit het Midden-Oosten. Talrijke gezellige restaurants 
in de onmiddellijke omgeving van het hotel. 
Kinderen: mogelijkheid tot babysitting.

Net zoals de reizende handelaars van weleer, zult u in dit charmehotel ken-
nis maken met de typische lokale gastvrijheid. Een bijzonder sfeervolle en 
unieke verblijfsformule.

Bur Dubai
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0034 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Rove City Centre

Ligging: het hotel ligt centraal in de wijk Deira. Dit is een van de oudste wijken 
van Dubai. De soeks zijn een waar shoppingparadijs. Bezoek zeker de Gold Souk 
en de Spice Souk, maar ook de vele kleine boetiekjes verscholen in een wirwar 
van steegjes zullen u bekoren. Met de metro bereikt u in 20 minuten Downtown 
Dubai met de Burj Khalifa. De Dubai Creek ligt op wandelafstand van het hotel. 
Vooral als de avond valt geniet u hier van een fantastisch uitzicht op de skyline 
van Dubai. De internationale luchthaven van Dubai ligt op 10 minuten rijden.
Metrohalte: Deira City Centre (rode lijn) op 500 m.
Faciliteiten: een uiterst correcte service en een vriendelijk onthaal wachten u 
aan de receptie 24u/24 (meertalig). Aansluitend is er een moderne lounge/tele-
visieruimte. Restaurant en roomservice. Het buitenzwembad met terras en lig-
stoelen is het hele jaar door open. Fitnessruimte. Mogelijkheid tot tafel tennis 
en fietsverhuur. Gratis WiFi in het hele hotel. Liften.
Kamers: Hotel Rove City Centre Dubai biedt 270  frisse kamers (26 m² - max. 
2 volw. en 1 kind). Ze zijn heel gerieflijk en geluiddicht. Voor uw comfort zijn 
ze uitgerust met een compacte badkamer met powerdouche en wc, haardroger. 
Verder beschikt u over telefoon, televisie, gratis WiFi, kleine frigo, koffie- en 
theefaciliteiten, kluisje, airconditioning.
Maaltijden: Restaurant The Daily biedt een gevarieerde keuken - er worden hier 
internationale, maar ook plaatselijke gerechten uit het Midden-Oosten geser-
veerd. Dieetgerechten op aanvraag. Mogelijkheid tot halfpension of volpension.

Centraal, net en comfortabel met een schitterende verhouding prijs/kwali-
teit. De inrichting is jong, kleurrijk, hip en trendy. De toeristische trekpleis-
ters zijn vlot bereikbaar.

Deira
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0035 X
• Vroegboekvoordelen
• Kinderkorting

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Grand Hyatt Dubai

Ligging: U verblijft in Bur Dubai, dicht bij de Creek. Shopping à gogo in de 
WAFI Mall (op 1,1 km). Op minder dan 20 minuten rijden van het Dubai Museum, 
de publieke stranden van La Mer en Downtown Dubai met de Burj Khalifa en de 
Dubai Mall. De internationale luchthaven van Dubai ligt op 10 minuten rijden.
Metrohalte: Dubai Healthcare City (groene lijn) op 800 m.
Faciliteiten: imposante lobby. Niet minder dan 3 temperatuurgeregelde bui-
tenzwembaden, omgeven door de exotische tuinen (heel het jaar door open). 
Binnenzwembad (20 m). In de bekroonde Ahasees Spa & Club (9-21u) kunt u 
terecht voor massages en behandelingen. 
Kamers: 682 eigentijdse kamers en suites met een Arabische toets. Grand kamers 
(39 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind). Creek view familiekamers (44 m² 
- max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) met zicht op de Khor Dubai. De club 
kamers met uitzicht op de stad (39 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) geven 
vrije toegang tot de Grand Club Lounge. Grand suites (88 m² - max. 3 volw. en 
1 kind of 2 volw. en 2 kinderen) met aparte zithoek en toegang tot de Grand 
Club Lounge.
Maaltijden: 13 restaurants en bars met een waaier aan smaken. U kiest o.m. 
voor de Italiaanse keuken in Andiamo, de Arabische keuken in Awtar of de 
Indische keuken in iZ. Grillades in de Manhattan Grill. Ook de oosterse keuken 
is goed vertegenwoordigd: Japans restaurant Sushi, visschotels in Peppercrab en 
Pan-Aziatische gerechten in Wox. Lichte maaltijden in het Poolside restaurant.
Kinderen: The Kidz Club met allerlei activiteiten en faciliteiten voor kinderen 
van 5 tot 12 jaar (10 tot 20 uur). Kinderzwembad. Babysitting op aanvraag.

Meermaals bekroond vijfsterren stadsresort, een ideale uitvalsbasis om brui-
send Dubai te ontdekken. Indrukwekkende tuinen en veel faciliteiten voor uw 
ontspanning.

The Creek
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0019 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Park Hyatt Dubai

Ligging: een ideale locatie, aan de oevers van de beroemde Dubai Creek en in 
het hart van de Dubai Creek Golf & Yacht Club (18 holes). Op 15 minuten rijden 
van het Dubai Museum en de Gold Souk. De Dubai Mall en de Burj Khalifa lig-
gen op 10 km, de zandstranden van het Al Mamzar Beach Park bevinden zich op 
13 km. Dubai International Airport ligt op 5 km.
Metrohalte: Deira City Centre (rode lijn) op 1,6 km.
Faciliteiten: de weelderige tuinen en vegetatie van het resort nodigen uit tot 
ontspanning. Infinity Lagoon omvat een prachtig overloopzwembad (100 m), 
grenzend aan een prachtig zandstrand met uitzicht op de Creek en de skyline 
van Dubai. Het vredige zwembad (25 m) met palmbomen en de luxueuze Amara 
Spa staan garant voor een ontspannende pauze. Grenzend aan het resort, ver-
volledigen een 18-holes golfbaan, een minigolfbaan en een golfacademie het 
ontspanningsaanbod.
Kamers: de 223  elegante kamers en suites liggen verspreid over meerdere 
gebouwen (beperkt aantal verdiepingen). Ze zijn georiënteerd naar de Creek en 
hebben allemaal een gemeubeld balkon of terras. Voor max. 3 volw. of 2 volw. 
en 1 kind: park kamers (52 m²) met zicht op de jachthaven, skyline view kamers 
(52 m²) met zicht op de Creek en de skyline van Downtown Dubai, lagoon 
view kamers (52 m²) met zicht op le Lagoon en de Creek, lagoon beach kamers 
(52 m²) met directe toegang tot het strand en het lagunezwembad. De suites 
(max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) hebben een afzonderlijke zithoek en kijken 
uit op de Dubai Creek. Park suites (109 m²). Park terrace suites (105 m²) met 
groot terras en ligstoelen.
Maaltijden: Brasserie du Park biedt een perfecte combinatie van de mediter-
rane en Franse keuken (ontbijt, lunch en diner), in NOÉPE kan u terecht voor 
cocktails en lichte gerechten terwijl u geniet van een prachtig uitzicht op de 
Creek. The Thai Kitchen serveert authentieke Thaise gerechten. Traiteur Brunch 
staat gekend als de beste locatie om te brunchen in Dubai.
Kinderen: mogelijkheid tot babysitting.

Tophotel met een idyllische, rustige ligging aan de Dubai Creek. De opmerke-
lijke architectuur combineert een Arabische stijl met mediterrane invloeden. 
Elegant en trendy design.

The Creek
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0064 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Rove Dubai Marina

Ligging: aan de Dubai Marina Promenade. Een adembenemende skyline is het 
decor van uw verblijf. Op 2 km van het grote winkelcentrum Dubai Marina Mall. 
Een wandeling van 20 minuten leidt u, via de glamoureuze wandelboulevard The 
Walk at JBR, naar het publieke zandstrand. Vanop het strand kijkt u uit op het 
iconische palmeiland en Ain Dubai: 's werelds grootste reuzenrad. Met de metro 
bereikt u gemakkelijk de Mall of the Emirates en Downtown Dubai, met de Burj 
Khalifa en de Dubai Mall. Op 35 km van de internationale luchthaven van Dubai.
Metrohalte: Jumeirah Lakes Towers (rode lijn) op 1,3 km.
Faciliteiten: van bij uw aankomst ervaart u de gastvrije en ongedwongen sfeer 
eigen aan de Rove hotels. De gemeenschappelijke delen en de accommodatie 
hebben een heldere en kleurrijke inrichting. Het leuke buitenzwembad (open 
8  tot 20  uur) wordt omgeven door het zonneterras met ligstoelen. Poolbar. 
De hypermoderne toestellen in de fitness houden u in topvorm. Fietsverhuur. 
Kleine supermarkt. Gratis shuttleservice (volgens hotelschema) naar de Dubai 
Marina Mall en het publieke strand van JBR.
Kamers: 384 eigentijdse kamers (26 m² - max. 2 volw. en 1 kind). De design-
bedden van Simmons waarborgen een verkwikkende nachtrust. Powerdouche in 
de badkamer. Iedere kamer beschikt over een koelkastje en er is ook een sofa 
aanwezig die tot extra bed kan worden omgevormd.
Maaltijden: The Daily Dubai Marina (6u30 tot 23 uur) is een sfeervol all-day 
dining restaurant. Hier kunt u terecht voor het ontbijt, voor koffie en thee, 
voor een lichte maaltijd en voor het beste uit de internationale keuken. Ook de 
regionale, de Indische, en de Aziatische keuken komen aan bod.
Kinderen: speelruimte met playstation en tafeltennis.

Budgetvriendelijk logeren in één van Dubai's meest fascinerende wijken Het 
kan! Kwalitatieve accommodatie. Een prima uitvalsbasis om deze bruisende 
wereldstad te ontdekken.

Marina
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0057 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

InterContinental Dubai Marina

Ligging: in het levendige Dubai Marina met zicht op de jachthaven en vlakbij 
de wandelboulevard The Walk at JBR. Downtown Dubai is makkelijk bereikbaar 
met de metro. De Dubai Marina Mall bevindt zich aan de overkant van het water. 
Internationale luchthaven van Dubai op 34 km.
Faciliteiten: indien u een liefhebber van gin bent, dan zal u ongetwijfeld 
fan zijn van de intieme Ginter Bar. Voor een koffie en een croissant is er de 
Accents Deli. Trendy shisha bar met zicht op de skyline. Buitenzwembad met 
loungeruimte. Fitnessruimte. De wellness is een oase van rust in het hart van 
de bruisende stad.
Kamers: 328 mooie en ruime kamers. Deluxe kamers (43 m²) of premium kamers 
(50 m²) met grote ramen die zorgen voor veel lichtinval en een mooi uitzicht op 
de Marina of de stad. Voor families zijn er de one (58 m²), two (95 m²) of three 
bedroom residences (114 m²). Alle kamers hebben een eigentijdse inrichting en 
beschikken over alle modern comfort.
Maaltijden: in de verschillende restaurants is het mogelijk om zowel binnen 
als buiten te dineren. Voor het ontbijt, de lunch en het diner bent u welkom 
in de Accents Restaurant & Terrace. Het Marina Social by Jason Atherton (chef 
bekroond met Michelinster) is een gemoedelijk restaurant met een gezellige 
sfeer waar u dineert aan het water.

Het sfeervolle design, de vele kunstobjecten, een bekroonde chef-kok en luxu-
euze kamers maken dit hotel the place to be om te zien en gezien te worden in 
het bruisende Dubai Marina.



www.transasia.com28

ALL
IN FR

EE

HHHHH € €
11

Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0040 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Amwaj Rotana Jumeirah Beach - Dubai

Ligging: gelegen aan de zinderende boulevard The Walk in de wijk Jumeirah 
Beach Residence (JBR). De mooie zandstranden bereikt u vlot te voet. De pres-
tigieuze Dubai Marina bevindt zich achter het hotel. U verblijft op minder dan 
2 km van de Marina Mall en op 14 km van de Mall of the Emirates. De internati-
onale luchthaven van Dubai ligt op 35 km.
Metrohalte: Jumeirah Lakes Towers (rode lijn) op 1 km.
Faciliteiten: het hotel kijkt uit op de Perzische Golf en de Palm Jumeirah. 
Gezellige Atrium Lobby Lounge voor drankjes, cocktails en gebak. 
Buitenzwembad met poolbar, terras en ligstoelen geniet u van een panorama 
over zee. In de Bodylines Fitness & Wellness Club kunt u terecht voor massages 
en behandelingen. Bubbelbad, stoombad en sauna. Kapper en schoonheids-
salon.
Kamers: 301  ruime kamers en suites, elk met een eigen balkon. De kamers 
(42 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) bieden gedeeltelijk zeezicht 
(type classic zeezicht) of een onbelemmerd zicht op de Perzische Golf en het 
palmeiland (type premium zeezicht). De club rotana kamers (42 m²) en de clas-
sic suites (87 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) kijken uit op zee en 
het palmeiland en genieten daarenboven van de gepersonaliseerde service van 
de Club Rotana Lounge.
Maaltijden: ontbijt, lunch en diner in het restaurant Horizon met verleide-
lijke internationale buffetten. Italiaanse specialiteiten in het restaurant Rosso. 
Benihana voor de liefhebbers van zeevruchten en sushi. Britse en Amerikaanse 
klassiekers in de ontspannen JB's Gastropub.
Kinderen: de Flipper's Kids Club richt zich tot kinderen van 4  tot 11  jaar. 
Schaduwrijk kinderzwembad.

Dit elegant vijfsterrenhotel met uitstekende ligging is een schitterend logeer-
adres. De mooie inrichting, waar aard kleuren de hoofdtoon voeren, straalt rust 
en klasse uit.

JBR
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0062 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Mövenpick Hotel Jumeirah Beach

Ligging: glamoureuze ligging aan The Walk at JBR en dicht bij het strand. The 
Beach Mall met diverse winkels, restaurants en openluchtbioscoop bevindt zich 
op wandelafstand. De internationale luchthaven van Dubai ligt op een half 
uurtje rijden.
Faciliteiten: ontsnap aan de drukte van de stad in de spa waar diverse mas-
sages en behandelingen worden aangeboden. Houdt uw conditie op peil in 
de fitnessruimte met zicht op het zwembad of relax in de zon aan het fraaie 
buitenzwembad. Chillen met een hapje en een drankje en geregeld wat live 
entertainment in de Layali Pool Lounge. In de kleine, ietwat weggestopte bar 
The Back Door, hangt een aangename, gemoedelijke sfeer.
Kamers: uw comfort is prioritair in de 297 kamers. Ze zijn bijzonder aantrek-
kelijk ingericht; hedendaags en met warme kleuren. Vanaf het balkon kijkt u 
uit op de levendige promenade. Superior kamers (35 m²) met zicht op JBR of 
met partieel zeezicht. De executive kamers (35 m²) bevinden zich op de hogere 
verdiepingen en bieden een nog mooier uitzicht. Familiesuites (70 m² - max. 2 
volwassen en en 2 kinderen, sofabed) zijn ideaal voor gezinnen.
Maaltijden: de restaurants, de lounges en de bars bieden een internationale 
kaart. Er worden ook geregeld thema-avonden georganiseerd.  Restaurant Soul 
is gespecialiseerd in New Yorkse gerechten terwijl u in The Talk aanschuift voor 
uitgebreide buffetten. Mogelijkheid tot halfpension, volpension en all inclu-
sive.

Familievriendelijk hotel met een Europese, eigentijdse inrichting. De schitte-
rende locatie aan The Walk at JBR en het strand bieden net dat tikkeltje meer 
voor een heerlijk verblijf in Dubai.

JBR
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0027 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

JA Ocean View Hotel

Ligging: op The Walk, de levendige promenade van Jumeirah Beach Residence 
(JBR). Het publieke strand ligt op wandelafstand (2 minuten). Op 1,7 km van 
de Dubai Marina Mall en op 5 km van de Emirates Golf Club. Het attractie park 
Legoland ligt op 20 minuten rijden en de internationale luchthaven van Dubai 
op 30 minuten.
Metrohalte: Jumeirah Lakes Towers (rode lijn) op 1 km.
Faciliteiten: het hotel telt diverse gezellige restaurants en bars. Het mooie 
buiten zwembad kijkt uit op zee en wordt omgeven door terrassen en ligstoelen. 
In The Deck, het café aan het zwembad, kunt u terecht voor een lichte maaltijd. 
In de sportbar Offside, drankjes, hamburgers, hotdogs,... De wellnesszone heeft 
een sauna, een bubbelbad en een stoombad. U kunt er ook terecht voor mas-
sages en behandelingen. Het hotel beschikt verder ook over een schoonheids-
salon en een knappe fitnessruimte.
Kamers: 342 geluiddichte kamers en suites (waarvan 153 met tussendeur) ver-
deeld over 25 verdiepingen. Ze hebben balkon en zeezicht. Sea view kamers 
(39 m² - max. 2 volw. en 2 kinderen, tot de 14de verdieping). Superior sea view 
(39 m² - max. 2 volw. en 2 kinderen, tussen de 15de en 20ste verdieping). Sea 
view junior suites (55 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen, tussen de 
21ste en 23ste verdieping) met vrije toegang tot de Coral Lounge op de 24ste 
verdieping.
Maaltijden: ontbijt, lunch en diner in Le Rivage, ingericht in Franse brasserie-
stijl (internationale keuken). The Deck ligt aan het zwembad en wordt 's avonds 
omgetoverd tot het typische Sehr Al Bahar met Arabische specia liteiten en 
grillgerechten - er is regelmatig animatie voorzien. Caffé Via is opgevat als een 
Italiaanse deli waar u terecht kunt voor een lichte maaltijd.
Kinderen: kinderzwembad, kids club (4-12 jaar) en speeltuin.

Een stijlvol, kindvriendelijk hotel met een bevoorrechte ligging voor zowel de 
liefhebber van mooie stranden als voor de shopaholic. Sublieme panorama's 
op de Perzische Golf.

JBR
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0045 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Habtoor Grand Resort & Spa, Autograph 
Collection

Ligging: in een weelderige tuin, direct aan JBR Beach – de meest trendy buurt 
van Dubai. Het hotel grenst aan de Dubai Marina en ligt op wandelafstand van 
de glamoureuze The Walk. Shoppen doet u in de Dubai Marina Mall (op 1,6 km) 
of in het shoppingparadijs Mall of the Emirates (op 12 km). De Emirates Golf 
Club ligt op 10 minuten rijden. Downtown Dubai en de internationale luchtha-
ven van Dubai bereikt u in 30 minuten.
Metrohalte: Damac Properties (rode lijn) op 2,2 km.
Faciliteiten: lobby met gezellige bar. Acacia Lounge voor koffie en gebak. 
Britse sfeer in The Underground Pub. 3 Knappe buitenzwembaden waarvan één 
adults-only overloopzwembad. Poolbar. Privéstrand met beach bar voor een 
drankje en een lichte maaltijd. Holistische behandelingen met Arabische accen-
ten in de Elixir Spa. Volley, tennis, squash en watersportfaciliteiten waaronder 
parasailen, bananenboot en duiken.
Kamers: 399 kamers en 47 suites. De resort kamers (40 m² – max. 3 volw. of 
2 volw. en 1 kind) zijn in de tuinen gelegen (laagbouw). Begin 2020 worden de 
deluxe resort kamers met privéterras toegevoegd. In de torens: tower kamers 
(40 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) met gedeeltelijk zeezicht en tower 
kamers met een onbelemmerd zeezicht (zelfde oppervlake en maximumbezet-
ting). Tower family kamers (50 m² – max. 4 volw. of 3 volw. en 1 kind of 2 volw. 
en 3 kinderen) met afzonderlijke zithoek en gedeeltelijk zeezicht.
Maaltijden: Ontbijt, lunch en diner in restaurant Al Dhiyafa met internationale 
keuken. Italiaanse specialiteiten in Luciano's. Zuid-Afrikaanse bereidingen in 
The Grand Grill Steakhouse. De Thaise keuken staat centraal in Bamboo Kitchen. 
Al Basha biedt gerechten uit het Midden-Oosten. Stijlvol dineren in Andreea's, 
met internationale fusionkeuken.
Kinderen: Junior Jungle Kids Club (4-12 jaar). Diverse faciliteiten, waaronder 
kinderzwembad met waterglijbaan, speelplaats, binnen- en buitenactivitei-
ten,... Mogelijkheid tot babysitting.

Riant beachresort, gekenmerkt door twee torens, een begrip in Dubai. Een 
topadres in een exotische tuin met alle voorzieningen, zowel voor een actieve 
vakantie als voor ontspanning.

JBR
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0069 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Rixos Premium Dubai

Ligging: in Dubai's meest glamoureuze buurt: Jumeirah Beach Residence (JBR). 
Het hotel kijkt uit op het reuzenrad Ain Dubai en bevindt zich vlak bij het 
strand en de wandelboulevard The Walk. Op een kwartiertje wandelen van de 
Dubai Marina Mall. De Emirates Golf Club ligt op minder dan 4 km. Het waterpark 
Wild Wadi en de Burj Al Arab liggen op minder dan 10 km. Op 35 km van de 
internationale luchthaven van Dubai.
Metrohalte: Jumeirah Lakes Towers (rode lijn) op 1,3 km.
Faciliteiten: drankjes, lichte maaltijden en zoetigheden in het Godiva Café. De 
bekroonde party bar Lock, Stock & Barrel verwierf faam in heel Dubai. District 
is een traditionele bar. Aan het zwembad is muziek nooit veraf en er zijn gere-
gelde lifestyle events en pool parties. Talrijke activiteiten in de Rixos Sports 
Academy: yoga, pilates, tabata,... Vanaf het hotel bereikt u rechtstreeks het 
strand. Turks-geïnspireerde Natureland spa.
Kamers: 414 kamers en suites met kamerhoge ramen, de nieuwste technologi-
sche snufjes en alle faciliteiten. Deluxe (32-48 m² - max. 2 volw. en 1 kind) met 
zicht op de stad. Premium (32-48 m² – max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) met 
warme kleuren en zicht op zee. Junior suites (48-53 m² – max. 3 volw. of 2 volw. 
en 1 kind) met aparte leefruimte en uitzicht op de JBR skyline. Exclusieve suites 
met 1 slaapkamer (84-94 m² – max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen): type deluxe 
met stadszicht en type premium met zeezicht. Premium suites met 2 slaapka-
mers (122-150 m²- max. 5 volw. of 4 volw. en 2 kinderen).
Maaltijden: 6  restaurants met een innovatieve keuken. Internationale en 
authentieke Turkse specialiteiten in het restaurant Turquoise. Liefhebbers van 
steak vinden hun gading in het restaurant STK. Voor de Amerikaanse keuken 
kunt u terecht in het restaurant Black Tap. Ammos serveert de Griekse keuken. 
De Azure Beach is een stijlvolle pool & beach club. In het bekroonde Luigia 
Ristorante, de traditionele Italiaanse keuken.
Kinderen: de Kids Club richt zich tot kinderen van 4 tot 12 jaar.

Dit stedelijk lifestyle resort is ondergebracht in een modern gebouw met opval-
lende architectuur. Een trendy logeeradres waar luxe en eigentijds design har-
monieus samen gaan.

JBR
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op  
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0033 X
• Vroegboekvoordelen
• Kinderkorting
• Gratis halfpension

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

The Ritz-Carlton Dubai

Ligging: een bevoorrechte ligging. Direct aan een privézandstrand en op wan-
delafstand van The Walk at JBR - een prestigieuze promenade en dé plaats om 
te zien en gezien te worden. Op 1 km van de Dubai Marina Mall en op 4 km van 
de Emirates Golf Club. De internationale luchthaven van Dubai ligt op 35 km.
Metrohalte: Damac Properties (rode lijn) op 1,7 km.
Faciliteiten: heerlijk chillen in de Library bar of de Lobby Lounge met een 
groot terras dat uitkijkt over de Perzische Golf. Meerdere buitenzwembaden 
voor volw. en kinderen. Poolbar. Watersportfaciliteiten en tennisbanen. Yoga-
lessen voor beginners en gevorderden. Breng een bezoek aan de spa, waar u 
zich laat verwennen met geraffineerde behandelingen.
Kamers: de 294 kamers en suites, met gemeubeld balkon of terras, zijn georiën-
teerd richting zee en ademen een serene luxe uit. Deluxe kamers met zicht op 
het resort, de tuin of het zwembad en ocean deluxe kamers met zeezicht (beide 
50 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen). Family kamers met zicht op de 
tuin, het zwembad of het resort (100 m² - max. 5 volw. of 4 volw. en 2 kinderen). 
Schitterende suites met uitzicht op het resort, de tuin of het zwembad (max. 
3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen). De suites meten 90 m², de gulf suites zelfs 
108 m². Family suites van 158 m² (max. 5 volw. of 4 volw. en 2 kinderen). De 
family kamers en family suites hebben 2 slaapkamers. De club kamers bieden 
toegang tot de club lounge met keuze uit 5 verschillende buffetten en een 
selectie dranken (alcoholisch en niet-alcoholisch).
Maaltijden: rijke en gevarieerde keuze. Van Aziatisch (Blue Jade), over inter-
nationaal (Palm Grill, Caravan en La Baie) tot Italiaans (Splendido). Lokale 
specialiteiten en gerechten uit het Midden-Oosten in Amaseena.
Kinderen: de Ritz Kids Club is er voor kinderen van 4 tot 12  jaar. Zelfs een 
(seizoensgebonden) avondprogramma wordt voor hen uitgewerkt. Workshops 
(2 uur) voor kinderen rond origami en creatieve technieken.

Een luxueus resort genesteld in een prachtig domein, direct aan het strand. 
De tuinen zijn paradijselijk. De inrichting in mediterrane stijl is warm en straalt 
een verfijnde elegantie uit.

JBR



www.transasia.com34

FR
EE

HHHHH € € € € €
17

Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0043 X
• Vroegboekvoordelen
• Kinderkorting

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Jumeirah Dar Al Masyaf

Ligging: een schitterende ligging. Hier geniet u van een prachtig privéstrand 
van niet minder dan 2  km. In de buurt van de prestigieuze Souk Madinat 
Jumeirah, de iconische Burj Al Arab en het Wild Wadi Waterpark. De internatio-
nale luchthaven van Dubai ligt op een halfuurtje rijden.
Metrohalte: Mall of the Emirates (rode lijn) op 2,6 km.
Faciliteiten: hier ervaart u de opulente levensstijl van Dubai. In het com-
plex van Madinat Jumeirah bezoekt u de gezellig drukke souk, opgetrokken in 
traditionele Arabische stijl, met meer dan 80 winkels, bars en restaurants. De 
Talise Spa en de fitness zijn aanraders. Tennis en squash. De mooie zwembaden 
(binnen en buiten) nodigen uit tot heerlijk ontspannen. Alle gasten van het 
resort kunnen gratis gebruik maken van het nabijgelegen Wild Wadi Waterpark. 
Butlerservice. Kinderen: kinderen beleven heerlijke avonturen in de Sinbad’s 
Kids Club. 1000 m² Speelpleinen en zwembaden op kindermaat garanderen de 
pret. Kinderoppas mogelijk.
Kamers: de 283 kamers van het resort liggen verdeeld over sfeervolle zomerhui-
zen die elk 9 à 11 kamers of suites tellen. Ze zijn gedecoreerd in een kleurrijke 
authentieke stijl. De kamers (60 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) en 
de riante suites (120 m², max. 3 volw. en 1 kind of 2 volw. en 2 kinderen) liggen 
verdeeld over arabian summerhouses (zicht op de tuin) en gulf summerhouses 
(eveneens met zicht op de tuin maar dichter bij het privéstrand). De ocean 
deluxe kamers en suites in de gulf summerhouses bieden zicht op de Perzische 
Golf.
Maaltijden: mag het nog iets meer zijn Wat een variatie! Hier kunt u elke 
dag kiezen voor een totaal andere keuken. Of u nu houdt van Aziatische, 
Amerikaanse, Spaanse, Franse of Italiaanse gerechten, altijd komt u aan uw 
trekken. En waarom niet eens proeven van verfijnde lokale specialiteiten
Kinderen: kinderen beleven heerlijke avonturen in de Sinbad's Kids Club. 1000 m² 
Speelpleinen en zwembaden op kindermaat garanderen de pret. Kinderoppas 
mogelijk.

Een adembenemend resort in een authentieke stijl. Sfeervolle kanaaltjes 
meanderen doorheen de weelderige tuinen. Hier verblijft u in een Arabisch 
zomerhuis. Topklasse!

Jumeirah Beach
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0073 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Jumeirah Al Naseem

Ligging: Al Naseem betekent 'zeebriesje' in het Arabisch en dit weerspie-
gelt perfect de locatie van dit hotel aan het strand van Jumeirah Beach. Het 
Wild Wadi Waterpark ligt op amper 650 m. De bruisende Dubai Marina ligt op 
een kwartiertje rijden. The Mall of the Emirates bevindt zich op 7 km en de 
Internationale luchthaven van Dubai op 27 km.
Faciliteiten: dit hotel wordt omringd door weelderige tuinen en verschillende 
zwembaden. De Talise Spa bevindt zich in de tropische tuin. U kan hier terecht 
voor een massage in openlucht, heel rustgevend, of deelnemen aan een yogase-
ssie. Fitnessruimte. Voor een zoet gebakje of een afternoon tea is er de intieme 
koffiebar Al Mandhar. Verfrissende drankjes en verrassende hapjes in de 2 pool-
bars.
Kamers: meerdere kamertypes met zicht op zee, op de Burj Al Arab of op de 
tropische tuinen.  Ocean deluxe kamers (51 m²) met zicht op zee.
Ocean club terrace kamers (51 m²) met zicht op zee en de Burj Al Arab. Ruime 
family superior kamers (60 m²) met zicht op de tuinen en de zwembaden van 
het hotel. De pool terrace kamers (50 à 60 m²) zijn enkel voor volwassenen en 
liggen vlakbij het adults-only zwembad. Voor gezinnen zijn er two bedroom 
deluxe family kamers (102 m² - max. 3 volwassenen en 3 kinderen).
Maaltijden: in restaurant Rockfish proeft u niet enkel de verse zeevruchten, 
maar geniet u ondertussen ook van de sublieme ligging langs het strand. Kayto 
brengt Peruviaanse gerechten in een dramatisch decor. Al fresco dineren in 
Summersalt. The Palmery serveert de hele dag door internationale gerechten 
met zicht op de iconische Burj Al Arab.
Kinderen: Sinbad's Kids Club biedt de jongste hotelgasten speelplezier in een 
ruimte van 1.000 m².

Luxueus strandresort in de schaduw van de Burj Al Arab. De verschillende 
zwembaden die verspreid liggen in de weelderige tuin, zorgen voor een para-
dijselijk vakantiegevoel.

Jumeirah Beach
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0041 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Nikki Beach Resort & Spa Dubai

Ligging: dit stijlvolle resort ligt aan een mooi privéstrand en is gesitueerd op 
het exclusieve Pearl Jumeira. Het hotel biedt zowel een schitterend uitzicht 
over de Perzische Golf als over de skyline van de stad. Downtown Dubai, met de 
Burj Khalifa en de Dubai Mall, ligt op 9 km. De internationale luchthaven van 
Dubai bereikt u na 20 minuten rijden.
Faciliteiten: mooi buitenzwembad (27 m) met zicht op zee. De Nikki Beach 
Club (niet toegankelijk in juli en augustus) is het kloppende hart van dit resort. 
De ligbedden en open zonnetenten, opgesteld rond het zwembad, creëren een 
relaxte sfeer. In de Soul Lounge worden heerlijke cocktails geserveerd. In de 
Nikki Spa wordt een zen-ervaring gegarandeerd. Op het privéstrand vindt u 
'Extreme Watersport', waar u terecht kunt voor talrijke watersporten.
Kamers: de 117 kamers en suites, met balkon of terras, ademen een verfijnd 
design. Ze zijn uitgerust met de modernste entertainmentsystemen. Covet 
kamers met zicht op de stad of zicht op zee (55 m² - max. 2 volw. en 1 kind in 
1 groot bed). Voor max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen (1 groot bed en 1 extra 
bed): luux kamers (64 m²) met zicht op de skyline van Dubai of luxe kamers 
(64 m²) met zicht op zee. Logeren in stijl in de suites (vanaf 81 m²). De exclu-
sive villa's (vanaf 118 m²) hebben een plonsbad. We onderscheiden garden villa's 
en beach villa's (telkens met 1 of 2 slaapkamers).
Maaltijden: Café Nikki is een gezellige bistro met zeezicht. De keuken is 
internationaal. Een aanrader op vrijdag is de brunch. In het restaurant Key 
West proeft u een perfecte mix van de Caraïbische keuken aangevuld met 
Amerikaanse invloeden en Latijns-Amerikaanse accenten.
Kinderen: kinderopvang mogelijk.

Een stedelijke oase van rust, direct aan het strand. De architectuur en de 
inrichting dragen onmiskenbaar de Nikki-signatuur, wat staat voor een heden-
daags en verfrissend design.

Jumeirah Beach
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0020 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Burj Al Arab

Ligging: idyllische ligging op een artificieel eiland aan Jumeirah Beach. Het 
hotel ligt ietwat afgeschermd (bereikbaar via een 180 m lange brug) en is enkel 
toegankelijk voor personen in het bezit van een reservering (overnachting, 
restaurant of bar). Het waterpretpark Wild Wadi Waterpark ligt op ongeveer 600 
m van het hotel. De internationale luchthaven van Dubai bevindt zich op 27 km.
Faciliteiten: u vindt een receptie op elke verdieping, de check-in gebeurt in uw 
suite. Butlerservice, fitnessruimte, kapsalon, winkeltjes. Neem een duik in één 
van de 2 binnenzwembaden of 3 buitenzwembaden, of geniet van de zon op het 
private strand. Gerenommeerde wellness met een brede waaier aan lichaamsbe-
handelingen en massages.
Kamers: hotel Burj Al Arab biedt uitsluitend knap ingerichte suites aan (202). 
Alle duplex suites (min. 170 m²), bestaande uit een woon- en slaapkamer, heb-
ben grote ramen die een adembenemend uitzicht bieden op de Perzische Golf. 
Plasma-tv en dvd. Keuze uit 13 verschillende types hoofdkussen voor een opti-
maal slaapcomfort. Luxueuze badkamer met verzorgingsproducten van Hermès 
en een badmenu (keuze van muziek en oliën).
Maaltijden: keuze uit niet minder dan 9 restaurants. Proef de internatio-
nale keuken in de Skyview Bar die zich 200 m boven de zeespiegel bevindt. 
Restaurant Sal serveert mediterraanse gerechten met zicht op de Arabische Golf 
en voor Italiaanse specialiteiten moet u in restaurant Al Muntaha zijn. Voor een 
cocktail kunt u terecht in de strandbar of poolbar.
Kinderen: ongedwongen amusement voor kinderen in de Kids Club op de 18de 
verdieping.

Wellicht het meest bekende hotel van Dubai. Hier worden uitsluitend luxueuze 
suites aangeboden. Adembenemende architectuur en ongetwijfeld één van de 
landmarks van Dubai.

Jumeirah Beach
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0066 X
• Vroegboekvoordelen
• Gratis halfpension

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Fairmont The Palm, Dubai

Ligging: op het middelste gedeelte van het palmeiland. Op wandelafstand van 
de Golden Mile Galleria met winkels, restaurants en bars. Op 5  km van het 
Aquaventure Waterpark. De Emirates Golf Club en The Walk at JBR liggen op 
een kwartiertje rijden. De Mall of the Emirates met Sky Dubai ligt op 12 km. 
Downtown Dubai met de Burj Khalifa, de Dubai Mall en de Dubai Fountain 
bereikt u na 30 minuten rijden. Op 35 km van de internationale luchthaven van 
Dubai.
Faciliteiten: Delicacy voor gebak en taartjes, Mashrabiya lounge voor lichte 
maaltijden en zoetigheden. Aan het privézandstrand kan u ontspannen 
of watersporten beoefenen. 4  Buitenzwembaden, waarvan 1  voor volw. en 
1 voor families. Poolbar. Leuke activiteiten waaronder aquaspin en yoga. In 
de bekroonde, holistische Willow Stream Spa kunt u terecht voor hamam, 
aromatherapie en behandelingen en massages. Blijf in topvorm in de Health 
& Beach Club.
Kamers: de 391 kamers en suites zijn eigentijds ingericht met zandkleuren en 
Arabische accenten. Ze beschikken over een balkon. Deluxe kamers (48 m²) met 
zicht op zee en met 1 king bed (max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) of 2 queen 
bedden (max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen). Fairmont grand family kamers 
(96 m² - max. 4 volw. en 2 kinderen - zie ook Uw voordeel) met zicht op de stad. 
De fairmont gold kamers (48 m²) kijken uit op de stad of op zee. Ze bieden toe-
gang tot de exclusieve fairmont gold lounge (ontbijt, drankjes, afternoon tea, 
barservice) en hebben 1 king bed (max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) of 2 queen 
bedden (max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen).
Maaltijden: in de Flow Kitchen, internationale klassiekers. De Braziliaanse 
keuken in Frevo. Mooie uitzichten op zee en visgerechten in Seagrill Bistro. De 
rijke Indische keuken staat centraal in Little Miss India. Voor Aziatische speci-
aliteiten kunt u terecht in Ba Restaurant. Amerikaanse keuken in het Blowfish 
restaurant. In het interactieve The Chef's Palette monden uw culinaire vaardig-
heden uit in een lekker gerecht.
Kinderen: Fairmont Falcons Kid's Club (3-15 jaar). Babysitting.

Luxeresort met voortreffelijke ligging direct aan het strand. Spectaculaire uit-
zichten op zee en op de Dubai Marina skyline. Een prima adres, zowel voor 
koppels als voor families.

Palm Jumeirah
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0047 X
• Vroegboekvoordelen
• Gratis halfpension

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Anantara The Palm Dubai Resort

Ligging: dit schitterend resort ligt op de buitenste cirkel van Palm Jumeirah, 
op minder dan 5 km van het Aquaventure Waterpark. De Emirates Golf Club ligt 
op 15 km en de Mall of the Emirates op 20 km. Downtown Dubai met de Burj 
Khalifa en de Dubai Mall bereikt u na een half uurtje rijden. De internationale 
luchthaven van Dubai ligt op 40 km.
Faciliteiten: koffie en gebak in The Lotus Lounge. Mooi privéstrand (400 m). 
Liefst 10.000 m² aan temperatuur geregelde buitenzwembaden (waarvan 1 over-
loopzwembad, 50  x 15 m). Poolbar. Uitmuntende spa met Turkse hamam en 
holistische behandelingen met Thais en Arabisch karakter. Watersport-
faciliteiten waaronder duiken, kajakken en peddelsurfen. Moderne fitness, 
volleybal, tennis. Unieke boot in Thaise stijl waarmee u het palmeiland kunt 
ontdekken.
Kamers: 324  kamers, 132 hotelappartementen en 33  villa's. Standaardkamers 
(38 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) met balkon. In de paviljoenen: pre-
mier lagoon view (47 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind), eerste verdieping 
met balkon of premier lagoon access (47 m² - max. 3 volw. of 2 volw. en 1 kind) 
met groot terras en directe toegang tot het zwembad. Deluxe lagoon (52 m²) 
voor max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen. Appartementen met 1 (108 m²) of 
2  slaapkamers (vanaf 164 m²). Beach pool villa's met privézwembad en met 
1 (85 m²) of 2 slaapkamers (206 m²). Unieke villa's over de zee (106 m²).
Maaltijden: traditionele Aziatische keuken in restaurant Mekong. Australische 
smaken in Bushman's. The Beach House voor lichte maaltijden en mediterrane 
gerechten. Urban Eatery in Revo Café. Groot terras in restaurant Crescendo 
(ontbijt, lunch en diner) - voor de internationale en regionale keuken.
Kinderen: kids club (2 t/m 11 jaar) en teens club (vanaf 12 jaar) voor een waaier 
aan activiteiten: knutselen, schilderen, tafeltennis, zandkastelen bouwen,... 
Spelletjeskamer met speelgoed en entertainment. Mogelijkheid tot babysitting.

Droomresort in Thaise stijl, gelegen op het iconische palmeiland. Het exclu-
sieve zandstrand, de weelderige tuinen en het zicht op de lagune waarborgen 
een uniek verblijf.

Palm Jumeirah
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0059 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites

Ligging: op het oostelijke uiteinde van de cirkel die het palmeiland omarmt. U 
geniet van uitzichten op zee en op de opvallende skyline van de Dubai Marina. 
Op 10 minuten rijden van het Aquaventure Waterpark. De prestigieuze The Walk 
Dubai at JBR ligt op minder dan 20 km. De internationale luchthaven van Dubai 
ligt op iets meer dan 40 km.
Faciliteiten: koffie, thee en gebak in de lobby lounge. Shisha Lounge en Sushi 
bar. Privézandstrand (900 m) met beach lounge. 4 Buitenzwembaden: 2 voor 
families, 1 voor kinderen en 1 voor volw.. Poolside bar. Rixos Sports Academy 
voor een waaier aan activiteiten. Turks-geïnspireerde Anjana Spa met hamam, 
sauna en ijsfontein. Massages en schoonheidssalon.
Kamers: 316 stijlvolle kamers en suites met een balkon of terras (uitgezon-
derd enkele deluxe kamers), een leefruimte, een marmeren badkamer en 
parketvloeren. Deluxe kamers (53 m² – max. 2  volw. en 1  kind) of ruimere 
premium kamers (65 m² – max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kinderen) met zicht op de 
tuinen, het palmeiland of de zee. Nog luxueuzer zijn de junior suites (70 m²) of 
senior suites (vanaf 80 m²) voor max. 3 volw. en 1 kind. Voor families: exclusieve 
suites met 3 slaapkamers (250 m² – max. 6 volw. en 2 kinderen), 4 slaapkamers 
(370 m² – max. 8 volw. en 2 kinderen) en 5 slaapkamers (400 m² – max. 10 volw. 
en 3 kinderen).
Maaltijden: overheerlijke buffetten in A La Turca (internationale keuken) en 
Turquoise (grillades, klassiekers en het beste van de Turkse keuken). Italiaanse 
keuken en mediterrane gerechten in het bekroonde L'Olivo Ristorante. 
Vleesgerechten in het trendy Toro Loco Steakhouse. Het Aqua & More Restaurant 
met de beste visgerechten.
Kinderen: Rixy Kids Club (4-12 jaar) met goochelshows, kooklessen, spelletjes 
aan het zwembad en aan het strand,... Kinderzwembad. Teenage Club 
(13-17 jaar). Babysitting.

Familievriendelijk resort met maar liefst 11 restaurants en bars, 3.000 m² aan 
privéstrand, en een schitterend wellnessgedeelte. Mogelijkheid tot 'ultra-all-
inclusive' formule.

Palm Jumeirah
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0072 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Five Palm Jumeirah Dubai

Ligging: helemaal aan het begin van het palmeiland. Deze ligging biedt het 
beste van 2 werelden: de mooie zandstranden van het artificiële palmeiland en 
de makkelijke toegang tot het centrum en de levendige buurt Dubai Marina (op 
7 km). De internationale luchthaven van Dubai bevindt zich op 33 km.
Faciliteiten: 6 zwembaden en een privéstrand van maar liefst 150 m lang. Zowel 
aan het zwembad als op het privéstrand is muziek nooit veraf. Dit hotel is een 
hotspot voor feestgangers waar bekende dj's graag vertoeven. Op de 16de ver-
dieping bevindt zich The Penthouse Dubai, een levendige adults-only rooftop 
lounge met adembenemend zicht op de skyline van Dubai. Cocktailbar Roar. 
Above 21: whisky en Cubaanse sigaren in een decor die rechtstreeks uit The 
Great Gatsby komt. Koffie en heerlijke gebakjes in The Delisserie. Fraaie Turks 
geïnspireerde spa waar zowel lichaam als geest tot rust komen.
Kamers: 470 strak ingerichte kamers die met de meest verfijnde materialen wer-
den afgewerkt. Superior kamers (38 m² - max. 3 volwassenen) met zicht op de 
stad of luxe kamers (38 m² - max. 3 volwassenen) met zeezicht. Nog luxueuzere 
junior suites (55 m² - max. 3 volwassenen) met inloopkast en privébalkon. Voor 
families zijn er suites met 1 (80 m²), 2 (125 m²) of 4 slaapkamers (250 m²).
Maaltijden: u treft hier een uitgebreid culinair aanbod met 8 verschillende 
restaurants en evenveel verschillende specialiteiten. Authentieke Chinese en 
Kantonese gerechten proeft u in Maiden Shanghai, het beroemde restaurant van 
chef Luo Bing. Chef Giuseppe Pezzella zet de Italiaanse keuken op zijn kop in 
restaurant Cinque. Praia serveert verse Europese visgerechten met een Japans 
tintje. Mogelijkheid tot halfpension en all inclusive.

Extravagant lifestylehotel waar modern design en technologie moeiteloos har-
moniëren. Het is een hotspot voor feestgangers waar u de glamour en de vibe 
van Dubai de klok rond ervaart.

Palm Jumeirah
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL DXBV0030 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Atlantis The Palm

Ligging: dit hotel geniet van een unieke ligging, centraal op de cirkel die 
het palmeiland omarmt. Aquaventure, het grootste waterpretpark van het 
Midden-Oosten, paalt aan het hotel. Als hotelgast krijgt u vrije toegang. Naast 
Aquaventure ligt Dolphin Bay waar u kunt zwemmen met de dolfijnen. De inter-
nationale luchthaven van Dubai ligt op 35 minuten rijden.
Faciliteiten: receptie (24u/24). Restaurants, bars en room service. Weelderige 
tuinen met buitenzwembaden, terrassen en ligstoelen (het hele jaar door 
open). Privéstrand van 1.400 m met vele watersportfaciliteiten zoals duiken, 
snorkelen, windsurfen. Wellness met sauna en massages. Fitness, tafeltennis, 
tennis. Vrije toegang tot het onderwateraquarium The Lost Chambers. Gratis 
WiFi in het hele hotel. Liften.
Kamers: 1.539 kamers en suites met zithoek en balkon (90% met tussendeur), 
voorzien van een ruime badkamer met bad, inloopdouche, wc, haardroger en 
badjassen, telefoon, televisie, gratis WiFi, minibar, kluisje, airconditioning. Wij 
reserveren voor u een deluxe kamer met partieel zeezicht, een ocean deluxe 
kamer met frontaal zeezicht of een palm beach deluxe kamer met zicht op het 
strand, het palmeiland en de Dubai skyline (alle 45 m² - max. 2 volwassenen en 
2 kinderen of 3 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: hier maakt u een magische, culinaire wereldreis met een overwel-
digende keuze aan restaurants: van lokaal, mediterraans, Chinees, tot Japans, 
Amerikaans en zelfs tex-mex. Mogelijkheid tot halfpension.

Dit groots opgezette complex verrast en imponeert echt op alle gebied. Hier 
ervaart u het fascinerende Dubai in de overtreffende trap. Uw stoutste ver-
wachtingen worden ingelost.

Palm Jumeirah
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Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchthaven Dubai-
hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Dubai

UW VOORDEEL DXBV0038 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Bab Al Shams Desert Resort & Spa

Ligging: dit luxueuze en karaktervolle vijfsterrenresort is bijzonder gelegen in 
het overweldigend duinenlandschap rond Dubai. Op 50 km van de Mall of the 
Emirates en op 65 km van Downtown Dubai met de Burj Khalifa en de Dubai 
Mall. De internationale luchthaven van Dubai ligt op 50 minuten rijden.
Faciliteiten: het hotel is gebouwd in de stijl van een traditioneel Arabisch 
fort, met sfeervolle steegjes, binnenplaatsen en talrijke waterpartijen. Het 
schitterende landschapszwembad met poolbar kijkt uit over de woestijn. 
Gezellige bars en lounges. Naast de unieke woestijnbeleving zijn er ook heel wat 
activiteiten mogelijk zoals kameeltochten, paardrijden, boogschieten, bege-
leide wandelingen, jeepsafari's,... Bekroonde Satori Spa voor behandelingen en 
massages. Geen liften.
Kamers: de 115 mooie kamers en suites hebben een warme, traditionele inrich-
ting die naadloos aansluit bij het omliggende woestijnlandschap. Voor de 
kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) maakt men een onderscheid tussen 
superior kamers (37 m², eerste verdieping) en ruimere terrace kamers (47 m², 
op het gelijkvloers en met terras). Voor de suites (max. 3  volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) maakt men een onderscheid tussen junior suites 
(50 m²) en deluxe suites (65 m², balkon of terras).
Maaltijden: restaurant Le Dune legt de focus op Italiaanse gerechten. 
Buffetten in het Al Forsan restaurant waar de internationale keuken centraal 
staat. Smaken uit het noorden van India in restaurant Masala. U geniet van een 
uitzonderlijke woestijnbeleving in openlucht in het restaurant Al Hadheerah 
(op 600 m): live entertainment en buffetten met smaken uit het Midden-Oosten.
Kinderen: de Aladdin's Kids Club richt zich tot kinderen van 4 t/m 11 jaar. Er 
worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd, onder begeleiding van een 
professioneel team. Kinderzwembad naast de kids club.

Hier waant u zich in een setting van Duizend-en-één-nacht. De magische sfeer, 
de unieke ligging en de authentieke inrichting waarborgen een onvergetelijke 
woestijnervaring.

Woestijn



Abu Dhabi

• Het schiereiland Abu Dhabi City is een moderne metropool, 
groots maar tegelijk groen, met talrijke fonteinen, beplante 
pleinen en golfterreinen. Langs de Corniche, een 8 km lange 
kuststrook, treft u wandeldijken, parken, stranden, cafés en 
beachclubs. Voor een blik vanaf het water, maakt u een kleine 
cruise met een dhow: een typische houten boot. 

• De valkensport is een van de oudste traditie’s in de regio. 
Valken kunnen honderdduizenden euro’s waard zijn en vliegen 
soms in eerste klasse met reguliere luchtvaartmaatschappijen! 
In het valkenhospitaal kan u demonstraties bijwonen en van 
een klassieke Arabische lunch genieten.

• Ervaar het traditionele Abu Dhabi midden de pracht en praal 
van de machtige Sheikh Zayed-moskee, een van de grootste 
ter wereld. Ontdek de geschiedenis en de cultuur van het emi-
raat in het witte fort Qasr Al Hosn. Voor een beleving van 
het authentieke Arabië kunt u een dagexcursie maken naar Al 
Ain (op ongeveer 175 km). Deze eeuwenoude oasestad grenst 
aan Oman en telt verschillende Werelderfgoedsites. De Al Ain 
dierentuin herbergt meer dan 4.000 diersoorten en beschermt 
bedreigde dieren, waaronder de Arabische oryx.

De rijzende ster van het Midden-Oosten 



45

• Een symbool van Abu Dhabi is het sprookjesachtige Emirates 
Palace. In de glansrijke interieurs, waaronder een schitterend 
atrium, kunt u genieten van een afternoon tea. Een bezoek 
aan het aangrenzende presidentiële paleis van de Verenigde 
Arabische Emiraten Qasr Al Watan is een aanrader.

• In het emiraat vindt u ook verschillende andere opzienba-
rende bouwwerken waaronder ‘s werelds eerste cirkelvormige 
wolkenkrabber (Aldar Headquarters) en de hoogst ongewone 
overhellende wolkenkrabber Capital Gate. U geniet van een 
spectaculair panorama over Abu Dhabi vanaf het Observation 
Deck at 300 in de monumentale Etihad Towers. 

• Recreatie, ontspanning en shopping wachten u op Yas Island, 
met het themapark Ferrari World, het waterpark Yas Waterworld, 
de golfbaan Yas Links en het impressionante winkelcentrum 
Yas Mall. Op het Yas Marina Circuit wordt de seizoensafsluiter 
Formule 1 gereden. Mogelijkheid tot wandelen of fietsen op het 
circuit (1 dag in de week).

• Onthaasten kunt u ook aan de talrijke zandstranden verspreid 
over het emiraat. Op cultureel vlak zal het Cultural District 
van Saadiyat Island tot de wereldtop behoren.

Het grootste van de 7 Arabische Emiraten: culturele bestemming, shoppingparadijs en badstad. In 
het groene Abu Dhabi gaan moderniteit en traditie moeiteloos hand in hand. Zowel op het vlak van 
entertainment en ontspanning als op cultureel gebied ziet Abu Dhabi het groots. Het Louvre Abu 
Dhabi, het grootste museum in de regio, opende eind 2017 de deuren. Bezoek de Sheikh Zayed-
moskee, een architecturaal juweeltje, het presidentiële paleis, de souks, de 8 km lange Corniche, 
Ferrari World, Yas Waterworld, de Yas Mall,... Voor de oriëntaalse magie maakt u een woestijnsafari 
naar de oasestad Al Ain of in de immense Liwa woestijn met zijn majestueuze duinen van wel 300 m 
hoog. 
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Trips & tricks, toffe excursies

Louvre Abu Dhabi
Dit is het eerste universele museum in de Arabische wereld. 
Topwerken van historisch, cultureel en antropologisch belang 
wisselen elkaar in snel tempo af. Klassieke meesterwerken har-
moniëren met moderne kunst. Een nieuwe cultuurtempel die u 
moet gezien hebben.

Prijs per persoon 
tot en met 12 jaar: gratis 
van 13 tot en met 22 jaar: € 10 
vanaf 23 jaar: € 20 
Gesloten op maandag

Abu Dhabi Tour
Verken tijdens deze excursie de boeiende hoofdstad van de 
Verenigde Arabische Emiraten.

Uiteraard kan de vermaarde Sheikh Zayed-Moskee niet op het 
programma ontbreken. U herleeft het verleden in Heritage Vil-
lage. Na een rit langs de Abu Dhabi Corniche bezoekt u de 
versmarkt van Port Zayed. Er wordt tijd voorzien voor een foto-
stop aan het Louvre met zijn spraakmakende architectuur. Wie 
dit wenst kan de excursie hier beëindigen om het museum 
binnenin te bezoeken (niet op maandag).

Prijs per persoon: € 46 volw. – € 31 kind (2-11)
Voormiddag
Dresscode
Inbegrepen transfer heen en terug (wie het Louvre binnenin wenst te 
bezoeken ziet of van de transfer terug)
Engelstalige gids op maandag, woensdag en zaterdag
Franstalige gids op zondag

Traditional Dubai – City Tour
Gedurende een volle dag brengt u een bezoek aan de het zus-
teremiraat Dubai. Er wordt vooral stilgestaan bij de meer tra-
ditionele trekpleisters van deze betoverende stad. U ervaart de 
opmerkelijke contrasten tussen oud en nieuw. Deze gegidste 
excursie wordt uitgevoerd per autocar. Er wordt geregeld halt 
gehouden voor een foto-shoot moment.

Na een stop bij de Burj Al Arab, rijdt u via de Beach Road naar 
de iconische Jumeirah Moskee. U brengt een bezoek aan het 
Dubai Museum waarna u in een traditionele Abra de Dubai 
Creek oversteekt om een bezoek te brengen, onder begeleiding 
van de inspirerende gids, aan de Spice Souk en de Gold Souk. 
Daarna volgt een rit naar de Dubai Mall, een shoppingparadijs 
in een overweldigende setting. Hier krijgt u gedurende on-
geveer anderhalf uur de mogelijkheid om op uw eigen tempo 
deze tempel voor shopaholics te verkennen.

Prijs per persoon: € 65 volw. – kind € 50 (2-11)
Transfer heen en terug inbegrepen
Lunch en dranken niet inbegrepen
Engelstalige gids
Op zondag en donderdag

Al Ain Oasis Tour
Deze excursie van een volle dag brengt u naar de historische 
oase van Al Ain. Hier leert u hoe de oorpronkelijke inwoners 
de woestijn 4000 jaar geleden bedwongen. Deze oase is dan 
ook sinds 2011 door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. 
Pas recent, na de bouw van een educatief Eco-centrum en de 
aanleg van een uitgebreid netwerk van schaduwrijke paden 
tussen de meer dan 147,000 dadelpalmen, opengesteld voor het 
publiek. U bezoekt de top van de Jabel Hafeet, de hoogste 
piek van dit emiraat (1.243 m.). Er wordt halt gehouden bij 
de warmwaterbronnen aan de voet van de berg. De plaatse-
lijke kamelenmarkt is zeker een bezoekje waard, maar ook het 
Sheikh Zayed Paleis en het Al Ain National Museum kunnen 
niet op het programma ontbreken.

Prijs per persoon: € 105 volw. – kind € 84 (2-11)
Transfer heen en terug inbegrepen
Lunch inbegrepen (exclusief dranken)
Engelstalige gids
Op zondag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag

Ferrari World Abu Dhabi
Dit gigantische themapark brengt hulde aan de legendarische 
Italiaanse autoconstructeur uit Marranello. Van de meest uit-
eenlopende attracties over heuse showrooms en de hall of fame 
tot de snelste roller coaster ter wereld – u vindt het hier al-
lemaal. Een beetje ongeduldig en liever een prioritaire toegang 
tot de attracties? Boek dan het dagticket met Quick Pass
Prijs per persoon:
dagticket: € 79 volw. – kind € 73 ( <130 cm)
dagticket met Quick Pass: € 115 volw. – kind € 103 (<130 cm)
De Quick Pass polsbandjes kunnen afgehaald worden aan de informatiedesk in het 
park

Yas Waterworld Abu Dhabi
Met niet minder dan 43 avontuurlijke attracties en een immense 
oppervlakte (15 hectare) staat het themapark Yas Waterworld 
garant voor een heerlijke dag ontspanning en verkoeling. Een 
beetje ongeduldig en liever een prioritaire toegang tot de at-
tracties? Boek dan het dagticket met Quick Pass.

Prijs per persoon:
dagticket: € 68 volw. – kind € 60 (<110 cm)
dagticket met Quick Pass: € 103 volw. – kind € 97 (<110 cm)
Handdoeken en vestiaire-kastjes niet inbegrepen (kunnen gehuurd worden)
De Quick Pass polsbandjes kunnen  afgehaald worden aan de informatiedesk in het 
park

Yas Venue Tour 
Dit is echt een must voor elke rechtgeaarde fan van motorsport. 
Bij het bezoek van het Yas Marina Circuit wordt u ondergedom-
peld in een fascinerende wereld die normaal alleen toegankelijk 
is voor de race-piloten en hun teams.

Prijs per persoon: € 38 volw. – kind € 19 (2-11)
Rondleidingen starten om 10.00 uur en 14.00 uur en duren ca. 2 uur
Dagelijks, uitgezonderd zondag en maandag

Camel Trekking
Ervaar de levensechte Arabische levenstijl en ga de nostalgische 
tour op met deze kamelenrit in een magisch landschap. Bewon-
der de enorme woestijn die zondermeer respect afdwingt.
Prijs per persoon: € 90 volw. – kind € 55 (5-11)
Ca. 3 uur, in de voormiddag, elke dag
Engelstalige begeleiding
Transfer heen en terug inbegrepen

Desert Safari
Ervaar de mystiek van de mysterieuze woestijn. U doorkruist de 
zandduinen, bezoekt onderweg een kamelenboerderij en u houdt 
halt voor het maken van prachtige foto’s bij zonsondergang. Na 
deze fascinerende rit bereikt u een bedoeïenkamp, waar u gast-
vrij onthaald wordt voor een onvergetelijk buffetdiner onder een 
prachtige sterrenhemel. Wilt u zich helemaal onderdompelen in 
de Arabische sfeer dan kunt u ook een kamelentochtje maken 
of zich overgeven aan de genoegens van een shisha-waterpijp.

Prijs per persoon: € 77 volw. – kind € 55 (5-11)
Gedeelde transfer heen en terug inbegrepen. 
Niet alcoholische dranken inbegrepen.

Abu Dhabi

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
01/12/2021. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij  
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op 
www.transasia.com
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

UW VOORDEEL AUHV0012 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Traders Hotel, Qaryat Al Beri

Ligging: dit hotel ligt direct aan een gezellig en intiem strand. De Souk Qaryat 
Al Beri ligt op wandelafstand. Op minder dan 2  km bevindt zich de Sheikh 
Zayed-moskee met 82 koepels, 1.000 pilaren, 4 minaretten en een reusachtig 
binnenplein in wit marmer. De luchthaven van Abu Dhabi bereikt u na 20 minu-
ten rijden.
Faciliteiten: 24 uursreceptie en lobby ondergebracht onder een spectaculair 
glazen dak. In de lounge kunt u terecht voor drankjes en snacks. Mooi buiten-
zwembad met poolbar, terras en ligstoelen. Het hotel heeft ook een uitnodi-
gend privézandstrand. In het aangrenzende Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri 
vindt u een waaier aan wellnessfaciliteiten.
Kamers: 301 stijlvolle, geluiddichte kamers en suites met een eigentijdse inrich-
ting. Keuze uit superior kamers (32 m² - max. 2 volwassenen), deluxe kamers 
(48 m² – max. 3  volwassenen of max. 2  volwassenen en 1  kind) of premier 
kamers (52 m² – max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Boekt u 
de Traders variant van deze kamertypes, dan geniet u van bijkomende privileges 
en faciliteiten zoals onbeperkt gebruik van de Traders Club Lounge. De suites, 
met aparte leefruimte en zicht op het kanaal, genieten eveneens deze voorde-
len. Executive suites (59 m²) en deluxe suites (70 m²) (max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: ontspannen sfeer in restaurant Afyä. U kunt er terecht voor het 
ontbijtbuffet, de lunch en het diner. De gerechten worden bereid op basis van 
verse ingrediënten in een open keuken. Het à-la-cartemenu is de hele dag door 
beschikbaar. Mogelijkheid tot buiten dineren.
Kinderen: er is een speeltuin (geopend van 9 tot 22u), en op het strand zijn er 
enkele faciliteiten en activiteiten voor kinderen voorzien.

Trendy hotel in een uitnodigend gebouw met markante Arabische invloeden. 
De smaakvolle inrichting gaat hand in hand met een attente service. Een voor-
treffelijk adres.

Khor Al Maqta
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

Abu Dhabi

UW VOORDEEL AUHV0007 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri

Ligging: dit betoverend hotelcomplex ligt direct aan het water. U geniet van 
een schitterend panorama op de Sheikh Zayed-moskee. Het hotel ligt naast een 
souk, een traditionele Arabische markt. Het 200 jaar oude Al Maqta'a Fort ligt 
op 2 km. Op minder dan 25 km vindt u het Louvre Abu Dhabi en het themapark 
Ferrari World. De internationale luchthaven van Abu Dhabi bevindt zich op 
20 minuten rijden.
Faciliteiten: het hotel telt verschillende restaurants en bars. Schitterend bui-
tenzwembad met poolbar, terrassen en ligstoelen. Privéstrand. Het domein 
wordt doorkruist door kleine kanalen die u kunt bevaren met abra's (traditio-
nele Arabische bootjes). Rust en harmonie staan centraal in de bekroonde CHI, 
The Spa at Shangri-La. U kunt er terecht voor behandelingen en massages. Het 
hotel heeft ook een Health Club met onder andere bubbelbad, sauna en fitness.
Kamers: opulente luxe in de 213 kamers en suites met balkon of terras. Moderne 
faciliteiten, elegante inrichting en Arabische accenten. U beschikt over een 
mooie, marmeren badkamer met mozaïeken, bad en powerdouche. Keuze uit 
deluxe kamers (45-55 m², max. 2 volwassenen) met zicht op het kanaal, of exe-
cutive kamers (45-55 m², max. 2 volwassenen) met zicht op de tuinen. Premier 
kamers (67 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) ofwel met 
balkon en kanaalzicht ofwel met terras en tuinzicht. De kamers in de Horizon 
Club (type deluxe of type premier) genieten een gepersonaliseerde service en 
exclusieve privileges zoals toegang tot de Horizon Lounge.
Maaltijden: Franse klassiekers in Bord Eau. In het restaurant Shang Palace 
dineert u Kantonees. De rijke Vietnamese keuken in Hoi An. Live cooking in het 
authentieke kader van Sofra Bld met Aziatische en Arabische gerechten.
Kinderen: kinderzwembadje (6-18u). Speelplaats met occasionele activiteiten.

Een oase van luxe. U wordt overweldigd door het statige hoofdgebouw dat op 
schitterende wijze wordt gereflecteerd in het zwembad. Hier verblijven is een 
waar privilege.

Khot Al Maqta
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

UW VOORDEEL AUHV0010 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island

Ligging: een bevoorrechte ligging waar er veel te zien en te beleven valt. 
Het mooie strand Yas Beach, de Yas Marina en de golfclub Yas Links liggen op 
wandelafstand. Ook het Yas Marina racecircuit, waar u plaats kan nemen achter 
het stuur van een Aston Martin GT4, is erg vlot bereikbaar (minder dan 2 km). 
Ferrari World en Yas Waterworld liggen op 4 km. De internationale luchthaven 
van Abu Dhabi bevindt zich op 10 km.
Faciliteiten: de lobby lounge kijkt uit over het golfterrein Yas Links en de 
Perzische Golf. U kunt er terecht voor een afternoon tea of voor een cocktail. 
Fraai buitenzwembad (25 m) met terrassen, ligstoelen en de Sundowner Pool 
Bar voor een verfrissend drankje of een lichte snack. Heerlijk ontspannen en 
revitaliseren in het Senses Massage Center (10 tot 23 uur). Moderne fitness-
ruimte met sauna, stoomcabines en een squashterrein.
Kamers: in de kamers (32 m² - max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) 
maakt men het onderscheid tussen superior kamers met uitzicht op Yas Plaza 
en deluxe kamers met balkon en uitzicht op het golfterrein en de Perzische 
Golf. Deze kamertypes kunnen ook gereserveerd worden in Club-formule: in 
dit geval geniet u van gratis toegang tot de Club Lounge met een selectie van 
niet-alcoholische dranken en hapjes.
Maaltijden: hoofdrestaurant Jing Asia voor ontbijt, lunch en diner met interna-
tionale gerechten. In het Stills Restaurant & Bar is de keuken Europees geïnspi-
reerd, aangevuld met een selectie van bieren en whisky's. Authentieke Libanese 
specialiteiten in het bekroonde restaurant Barouk.
Kinderen: het hotel beschikt over een kids club (9 tot 18u30) voor kinderen tot 
12 jaar. Kinderzwembadje.

Dit ruim en modern hotel, schitterend gelegen op Yas Island, biedt u talrijke 
faciliteiten. U geniet van een kwalitatieve accommodatie met een prijsvrien-
delijk karakter.

Yas Island
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

Abu Dhabi

UW VOORDEEL AUHV0015 X0
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Park Inn by Radisson - Yas Island

Ligging: op een kwartiertje wandelen van het strand Yas Beach en het hyper-
moderne Yas Marina racecircuit. De attractie parken Ferrari World en het spet-
terende Yas Waterworld liggen op minder dan 5 km. Heerlijk shoppen in de Yas 
Mall met meer dan 400 glamoureuze winkels. Op 20 minuten rijden vindt u de 
indrukwekkende Sheikh Zayed-moskee. De internationale luchthaven van Abu 
Dhabi ligt op 10 km.
Faciliteiten: Sands Pool Bar voor een verfrissend drankje. Het buitenzwembad 
wordt omgeven door palmbomen, terrassen en ligstoelen. Tennisterrein. In het 
aanpalende Radisson Blu hotel vindt u de spa met sauna, stoombad en bub-
belbad. U kunt er ook terecht voor schoonheidsbehandelingen, massages of het 
gebruik van de hypermoderne fitnessruimte. Liften.
Kamers: 204 aangename, geluiddichte kamers (28 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 1 kind) en suites (54 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 1 kind). Ze zijn ingericht in frisse en vrolijke kleuren met state-of-the-art 
technologie. Standaardkamers (zonder balkon) met zicht op het zwembad, het 
golfterrein, Yas Plaza of de Perzische Golf. Superior kamers (met balkon) met 
zicht op het golfterrein en de Perzische Golf. Suites met een aparte leefruimte 
en panoramisch zicht op de golfbaan, de Perzische Golf en het Yas Marina 
racecircuit.
Maaltijden: ontbijt, lunch en diner in Mint and Assymetri met een internatio-
naal geïnspireerde keuken. Het bekroonde Amerigos Mexican Bar & Restaurant 
biedt de Mexicaanse klassiekers aan. Het Belgian Beer Café Yas Island roept de 
sfeer van de Belgische jaren 20 op. U kunt er terecht voor de lunch, het diner en 
een selectie van Belgische dranken. Italiaanse gerechten in het sfeervolle Filini 
restaurant waar u buiten kunt dineren. Halfpension en volpension mogelijk.
Kinderen: speeltuin. Apart kindergedeelte in het zwembad.

Een knap hotel in een modern gebouw met gedurfde architectuur. De inrich-
ting oogt fris. Een ideaal adres voor wie Abu Dhabi op een budgetvriendelijke 
manier wil ervaren.

Yas Island
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

UW VOORDEEL AUHV0023 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

W Abu Dhabi - Yas Island

Ligging: motorgeronk is hier nooit veraf: de W Abu Dhabi - Yas Island is immers 
gebouwd op het hypermoderne Yas Marina Circuit. Er zijn twee delen: één aan 
de jachthaven en één aan het racecircuit. Het complex is onderling verbonden 
door een verbluffende constructie van staal en glas. Bij valavond waarborgt de 
schitterende verlichting een overweldigende visuele impressie. Een magistrale 
realisatie op 2 km van Yas Beach, op 3 km van Yas Waterworld en Ferrari World, 
en op minder dan 5 km van het themapark Warner Bros World Abu Dhabi. De 
internationale luchthaven van Abu Dhabi ligt op een kwartiertje rijden.
Faciliteiten: de beide delen van het hotel beschikken elk over een buiten-
zwembad op het dak. De poolbar Latitude is het ideale adres voor een snack of 
een verfrissend drankje.'s Avonds geniet u van cocktails in de Skylite Rooftop 
Lounge. De ESPA, verspreid over 2 verdiepingen, is uw adres voor herbronning 
en voor exclusieve behandelingen en massages.
Kamers: de 499 kamers en suites zijn stijlvol ingericht en hebben een balkon. 
De kamers zijn ruim (54 m² - max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kin-
deren) en liggen verspreid over de twee gebouwen. We onderscheiden kamers 
van het type 'harbor' (zicht op de jachthaven), 'deluxe' (zicht op Yas Island, 
de jachthaven of het circuit) en 'race track view' (gegarandeerd zicht op het 
Grand Prix circuit). De genereuze deluxe suites (102 m² - max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) zijn in het hoofdgebouw gelegen, beschikken over 
een afzonderlijke zithoek en kijken uit op het racecircuit.
Maaltijden: ontbijt, lunch en diner in twee restaurants. In het sfeervolle Amici 
staat de authentieke Italiaanse keuken centraal. Het geraffineerde restaurant 
Angar legt de klemtoon op Indische smaken. U kunt hier ook terecht voor buf-
fetten.
Kinderen: in de Kids Zone kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar terecht voor o.a. 
videospelletjes.

Dit hotel is een architecturale triomf en een geslaagde mix van gedurfd design 
en moderne elegantie. Een tempel van vernieuwing, culinaire verwennerij en 
ongeëvenaarde service.

Yas Island
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

Abu Dhabi

UW VOORDEEL AUHV0020 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Saadiyat Rotana Resort & Villas

Ligging: een gedroomde ligging, direct aan een langgerekt, idyllisch wit zand-
strand (9 km), thuisbasis voor de water schildpadden. Het Louvre Abu Dhabi 
ligt op nauwelijks 4 km. Een ideale uitvalsbasis voor wie strandgenoegens en 
cultuur wil combineren. Op 20 minuten rijden van Yas Island en op 35 km van 
de internationale luchthaven van Abu Dhabi.
Faciliteiten: heerlijk ontspannen in de Sama Lobby Lounge. Het schitterende 
buitenzwembad nodigt uit tot een verfrissende duik. Poolbar en beachbar. 
Schoonheidssalon. Hamam, massages en unieke behandelingen in Zen the spa. 
Fit blijft u gegarandeerd in de Bodylines Fitness Club. Twee tennisvelden, mul-
tisportterrein, minigolf en Beach Club. De uitgestrekte golfterreinen van de 
Saadiyat Beach Golf Club bevinden zich achter het hotel.
Kamers: in de 327 kamers en suites werd gebruik gemaakt van zachte kleuren, 
geïnspireerd door zand, zee en de ziel van Saadiyat Island. De kamers (40 m² 
- max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) hebben een balkon. Classic 
kamers met zicht op het resort of de tuinen, deluxe kamers met zicht op het 
zwembad of partieel zeezicht en premium seaview kamers met onbelemmerd 
zeezicht. Toegang tot de club lounge en zeezicht in de terrace suite (90 m² 
- max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) en de saadiyat suite 
(2 slaapkamers, 170 m² - max. 6 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: Italiaanse specialiteiten in Si Ristorante Italiano & Bar. In de 
Hamilton's Gastropub kunt u terecht voor Britse en Amerikaanse klassiekers. 
Turtle Bay Bar & Grill voor heerlijke grillades. Internationale keuken, lokale 
specialiteiten en Aziatische smaken in het Sim Sim restaurant.
Kinderen: in de kinderclub Aladdin's Cave beleven uw kinderen, onder bege-
leiding van een professioneel team, dolle pret. Kinderbad met waterglijbaan 
en aangepaste stroomversnelling. Zelfs een bioscoop ontbreekt hier niet. 
Natuurlijk vormt ook het strand een echte attractie.

Dit imposante resort geniet van een schitterende ligging. Een perfecte mix van 
Arabische elementen en eigentijds design. Hier verblijft u in harmonie met de 
natuur.

Saadiyat Island
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

UW VOORDEEL AUHV0019 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

Ligging: dit resort ligt aan een wondermooi uitgestrekt zandstrand. De Saadiyat 
Beach Golf Club (18 holes) ligt net naast het hotel. Op 5 km van het Cultural 
District met het Louvre Abu Dhabi. Het centrum van Abu Dhabi en Yas Island 
(met Ferrari World en Yas Waterworld) ligt op 20 minuten rijden. De internatio-
nale luchthaven van Abu Dhabi vindt u op 35 km.
Faciliteiten: warm onthaal. In The Library geniet u van thee, koffie en gebak. 
In The Park Bar, met Aziatische touch, is wijn het centrale thema. Het idyl-
lische buitenzwembad wordt omgeven door palmbomen, terrassen en ligstoe-
len. Mooi, aangenaam privéstrand. In het wellnesscentrum Atarmia Spa kunt u 
terecht voor schoonheidsbehandelingen en massages.
Kamers: luxe, elegantie en eigentijds design in de 306 kamers, suites en luxu-
euze privévilla's. Ze zijn uitgerust met een open, marmeren badkamer met vrij-
staand bad en afzonderlijke regendouche. Park kamers (50 m²) met balkon en 
tuinzicht. Sea view kamers (50 m²) met balkon en zeezicht. Er zijn ook park 
kamers en sea view kamers specifiek voor families (max. 2  volwassenen en 
3 kinderen). Park suites (100 m²) met balkon en zicht op de tuin of op zee. 
Exclusieve park terrace suites (150 m²) op de bovenste verdieping met zicht op 
de Perzische Golf (alle max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind). Suites 
met plonsbad en zicht op de tuin of op het strand: met 1 slaapkamer (120 m²) 
voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind, of met 2 slaapkamers 
(vanaf 170 m²) voor max. 6 volwassenen of 4 volwassenen en 2 kinderen.
Maaltijden: het bekroonde The Park Bar biedt een gourmetkeuken aan met een 
ruim assortiment vlees- en visgerechten bereid op de grill. The Café heeft een 
open keuken en serveert voortreffelijke specialiteiten uit het Midden-Oosten 
en internationale gerechten. The Beach House kijkt uit over het strand en 
brengt het beste van de mediterrane keuken, aangevuld door een voortreffelijke 
wijnkaart.
Kinderen: activiteiten in Camp Hyatt. Babysitting.

Betoverend eigentijds resort met een geslaagde mix van verfijnde elegantie en 
regionale charme. Ongerepte stranden en duinen vormen het decor voor een 
onvergetelijk verblijf.

Saadiyat Island
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

Abu Dhabi

UW VOORDEEL AUHV0031 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Rixos Premium Saadiyat Island

Ligging: aan het betoverende witte zandstrand Saadiyat Beach, vaak omschre-
ven als het mooiste strand van de VAE. Cultuur opsnuiven doet u in het Louvre 
Abu Dhabi (5 km). Yas Waterworld, Ferrari World en Warner Bros World Abu 
Dhabi liggen op 20 minuten rijden, de Marina Mall, de Sheikh Zayed-moskee en 
Qasr Al Watan op minder dan een half uurtje. De internationale luchthaven van 
Abu Dhabi ligt op 35 km.
Faciliteiten: lobby bar voor koffie, thee, gebak en snacks. Twee mooie buiten-
zwembaden, waarvan één golfslagbad. Frisdranken in de Aqua poolbar. Rixos 
Sports Academy met diverse activiteiten: volleybal, basketbal, tennis, aqua-
gym, pilates,... Sublieme Turks-geïnspireerde Anajana spa (2.000 m²) met sauna, 
stoombad, bubbelbad, plonsbaden,... Massages en behandelingen tegen beta-
ling. Geregeld live-entertainment.
Kamers: de 366 elegante kamers en suites hebben royale afmetingen en zijn 
allen voorzien van een balkon (soms Frans balkon) of terras. Uitnodigende 
inrichting met heldere kleuren. Deluxe met 2  single bedden (45 m² – max. 
2 volwassenen en 1 kind) of premium met 1 king bed (45 m² – max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Deze types kijken uit op de tuin of op 
zee. Premium kamers met toegang tot het zwembad. Familiesuites met zicht op 
de tuin, of met toegang tot het zwembad. Exclusieve villa's (vanaf 200 m², 3 of 
4 slaapkamers).
Maaltijden: ontbijt, lunch en diner in het restaurant Turquoise. In het People's 
restaurant geniet u van een lichte maaltijd terwijl u uitkijkt op zee. Mediterrane 
visgerechten in restaurant Mermaid. Het elegante L'Olivo voor Italiaanse speci-
aliteiten. Turkse gerechten in het Orient restaurant. Traditionele Japanse keu-
ken in het Aja Asian & Teppenyaki restaurant.
Kinderen: één van de meest kindvriendelijke resorts in de VAE. De Rixy Kids 
Club richt zich tot kinderen van 4 tot 12 jaar. Er worden heel wat activiteiten 
georganiseerd en er is ook een kids aquapark. Mogelijkheid tot babysitting.

Dit schitterende all inclusive resort, gebouwd in paleisstijl, ligt direct aan het 
idyllische Saadiyat Beach. Een prima adres om ontspanning en cultuur aan 
elkaar te koppelen.

Saadiyat Island
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

UW VOORDEEL AUHV0030 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Beach Rotana

Ligging: direct aan zee, op een 120 m lange strook privéstrand met wit zand, in 
hartje Abu Dhabi. Het hotel is verbonden met de Abu Dhabi Mall, Abu Dhabi’s 
grootste en meest prestigieuze shoppingcenter met cinemacomplex.
Faciliteiten: 10 bars en restaurants van wereldklasse, elk met een eigen sfeer en 
verschillend thema of type keuken. Privéstrand met gratis ligstoelen, parasols 
en handdoeken, uitgestrekte tuin met groot openluchtzwembad (30 m lang) 
met poolbar, kinderzwembad, uitgebreide sportclub met 2 massageruimtes, 
bubbelbad, sauna en stoombad, fitnessruimte met zicht op zee, watersporten 
(windsurfen, waterskiën, kanoën, waterfietsen, banana), duikclub, 3 tennis- en 
2 squashpleinen, sportwinkel, kinderclub met speelplein.
Kamers: 413 luxueus ingerichte kamers met zeezicht en balkon, telefoon, tele-
visie, internettoegang, kluisje, minibar, airconditioning. Badkamer met bad en 
douche, wc, haardroger. We reserveren voor u een kamer van het type Classic 
(in de Beach Wing) of Premium (40 m² groot, in de Tower Wing, met bubbelbad 
en aparte douche).
Maaltijden: mogelijkheid tot halfpension en volpension.

Dit awardwinnende hotel behoort tot de tophotels van Abu Dhabi. Unieke lig-
ging aan een privéstrand, traditionele Arabische gastvrijheid, gastronomie en 
moderne luxe.

Corniche
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

Abu Dhabi

UW VOORDEEL AUHV0006 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Emirates Palace Abu Dhabi

Ligging: het hotel, genesteld in fraaie exotische tuinen, wordt omzoomd door 
een uitgestrekt privéstrand, ideaal voor watersporten. Het presidentieel paleis 
Qasr Al Watan ligt naast het hotel. Het Louvre van Abu Dhabi ligt op 13 km en 
de luchthaven op 35 km.
Faciliteiten: uitnodigende bars met ondermeer een kaviaar- en sigarenbar. In 
de weelderige tuinen vindt u 2  ruime zwembaden, waarvan een met glijba-
nen en watervallen. Het andere zwembad nodigt uit tot ongestoord genieten. 
Langgerekt privaat fijnzandstrand (1,3 km) met mogelijkheid tot watersporten. 
Exceptionele behandelingen in de gelauwerde spa (1.500 m²).
Kamers: de 394  luxueuze kamers en suites liggen verspreid over 2 vleugels. 
State-of-the-art multimedia. Voor de inrichting werden de nobelste materialen 
gebruikt. Ruime kamers (55 m² - max. 2 volwassenen en 1 kind) met balkon of 
terras. Coral met zicht op de tuinen. Pearl met zicht op het zwembad en par-
tieel zeezicht en diamond met onbelemmerd zeezicht. Suites met zicht op de 
Perzische Golf: khaleej suites (110 m² - max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen) of nog ruimere khaleej deluxe suites (165 m² - max. 3 volwassenen 
en 1 kind of 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: hier maakt u een culinaire wereldreis. Niet minder dan 14  ver-
schillende bars en restaurants, gaande van een informele bistro tot meermaals 
bekroonde gastronomische adressen. In een inspirerend kader geniet u van een 
waaier aan smaken van mediterraan over Oosters en Aziatisch, tot grillades en 
visgerechten.
Kinderen: de kinderclub is toegankelijk voor kinderen van 5 tot 12 jaar (gratis). 
Aangepaste activiteiten en infrastructuur waarborgen een heerlijk verblijf.

Dit iconisch hotel ligt in een betoverend park van 100 ha, direct aan een pri-
véstrand. Dit zinnenstrelend paleis roept de sfeer op van de sprookjes van 
Duizend-en-één nacht.

Corniche
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
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UW VOORDEEL AUHV0018 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi 
Hotel

Ligging: uniek en direct aan het water, met zicht op het Mangrove National 
Park: een schitterend natuurgebied van 19  km². Het stadscentrum van Abu 
Dhabi bereikt u na 5 minuten rijden, de prachtige Sheikh Zayed-moskee na 
10 minuten. Yas Island en de internationale luchthaven van Abu Dhabi liggen 
op minder dan 30 km (15-20 minuten rijden).
Faciliteiten: stijlvol onthaal aan de 24  uursreceptie. De rustige Mangroves 
Lounge is een geslaagde mix van lokaal en westers design. Het mooie over-
loopzwembad kijkt uit op de mangrove en wordt omgeven door palmbomen, 
terrassen en ligstoelen. Geniet van een verfrissend drankje aan The Pool Deck. 
In de bekroonde Anantara Spa kunt u terecht voor schoonheidsbehandelingen 
en massages. U vindt er ook sauna en Turkse hamam.
Kamers: de 222 ruime kamers en suites weerspiegelen de rust van de mangrove. 
Alle kamers (57 m² - max. 2 volwassenen en 2 kinderen) hebben een balkon. 
Deluxe met uitzicht over de stad of de mangrove. De kasara executive kamers, 
op de hogere verdiepingen, kijken uit over de stad of de mangrove. Deze kamer-
types bieden exclusieve Kasara-voordelen. Exceptionele anantara mangroves 
pool suites (180 m² - max. 2 volwassenen en 3 kinderen) met privé-plonsbad, 
zicht op de mangrove en Kasara-voordelen.
Maaltijden: heerlijk ontbijten aan het zwembad of in het restaurant Ingredients 
met internationale keuken voor lunch en diner. Impressions, een elegante loun-
gebar op de dakverdieping, serveert kleine en verfijnde snacks. Voor Thaise 
specialiteiten kunt u terecht in het restaurant Pachaylen. Mogelijkheid tot 
kooklessen.
Kinderen: kinderplonsbad.

Uiterst geschikt voor wie op zoek is naar stijl en klasse. Een oase van rust in 
een inspirerende omgeving, op slechts enkele minuten rijden van het brui-
sende stadscentrum.

Mangrove National Park
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Meet & greet op de luchthaven van Abu Dhabi en privétransfer luchthaven 
Abu Dhabi-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Abu Dhabi International Airport.

Abu Dhabi

UW VOORDEEL AUHV0022 X
• Kortingen voor lange verblijven

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara

Ligging: dit resort ligt in de legendarische Liwa-woestijn, deel van Empty 
Quarter, de grootste zandwoestijn ter wereld. U bereikt het hotel na een rit van 
ongeveer twee uur vanuit de internationale luchthaven van Abu Dhabi. Hier 
ontdekt u de woestijn in al zijn facetten.
Faciliteiten: Arabische koffie en gebak in de feërieke Al Liwan lounge. In The 
Sunset Lounge (november-april) kunt u in een betoverend kader genieten van 
een cocktail. Schitterend buitenzwembad. Verfrissende drankjes in de poolbar. 
Tennis. De spa met hamam en sauna vormt een oase van rust - hier kiest 
u uit een ruim gamma aan behandelingen en massages. Originele woestijn-
activiteiten zoals kamelentocht, jeepsafari, sand boarding, yoga, wandeltoch-
ten, paardrijden, boog schieten en valkenjacht.
Kamers: het resort telt 154 kamers en suites en 52 villa's. Het interieur har-
monieert met het indrukwekkende woestijn landschap. Deluxe garden kamers 
(45 m² - max. 2 volwassenen en 1 kind) met patio met gras en deluxe balcony 
kamers (45 m² - max. 2 volwassenen en 1 kind) met balkon. Nog ruimere deluxe 
terrace kamers (50 m² - max. 2  volwassenen en 2  kinderen) met terras. De 
anantara suites (106 m² - max. 2 volwassenen en 2 kinderen) hebben een eigen 
patio. Anantara pool villa met één slaapkamer (130 m² - max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen). Anantara pool villa met twee slaap kamers (190 m² 
- max. 5 volwassenen of 4 volwassenen en 3 kinderen).
Maaltijden: specialiteiten uit het Midden-Oosten of inter nationale keuken in 
Al Waha. Hier kunt u ook terecht voor het ontbijtbuffet. Grillades in Suhail. 
Mediterrane gerechten in Ghadeer. Afhankelijk van het seizoen en de weers-
omstandigheden dineert u buiten in Bedoeïenen-stijl of u kiest voor 'Dining by 
Design': een uniek diner met zijn twee in de duinen en dit onder een feeërieke 
sterrenhemel.
Kinderen: de Kids Club is een paradijs voor de kleintjes. Verschillende ruimtes 
met een uitgebreid assortiment aan educatief speelgoed. De Teens Club verwel-
komt uw tieners.

U verblijft in het midden van de woestijn. Sublieme architectuur geïnspireerd 
op de burchten van weleer. Traditioneel meubilair, kostbare tapijten en artisa-
nale stoffen. Grandioos!

Woestijn



Ras Al Khaimah
authenticiteit en ongerepte natuur

Van de zeven emiraten is Ras Al Khaimah het meest noordelijk gelegen, op ongeveer 90 km van de 
internationale luchthaven van Dubai. Het fascinerende en zeer diverse landschap van Ras Al Khaimah 
bestaat uit zandwoestijnen, bergen, groene vlaktes, stranden en lagunes. Ook de geschiedenis is nooit 
veraf: u vindt er diverse archeologische sites, vestingen en torens. Het historische Dhayah Fort is het 
enige overgebleven fort van de Verenigde Arabische Emiraten dat op een heuveltop gelegen is. Ras Al 
Khaimah is een topbestemming voor watersport, wandelen, golf, woestijnsafari’s en nog veel meer. 
Jebel Jais Flight is ‘s werelds langste kabelbaan. Het vertrekpunt van deze sensationele ervaring ligt 
op de berg Jebel Jais (1.680 m). Een duizelingwekkende beleving waarbij u in ongeveer twee en een 
halve minuut snelheden bereikt tot wel 150 km/h.
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verborgen parel van de Emiraten

Ajman is het kleinste van de zeven emiraten. Het wordt omringd door het emiraat Sharjah en ligt op 
ongeveer 40 km van de internationale luchthaven van Dubai. In de stad vindt u de Ajman City Centre 
Mall, diverse souks en de gezellige Ajman Corniche met talrijke winkeltjes en restaurants. Het Ajman 
National Museum is ondergebracht in het gerestaureerde 18de eeuwse Ajman Fort en laat u kennis 
maken met het verleden van dit emiraat. De Ajman Equestrian Club herbergt meer dan 100 Arabische 
volbloeden. Ervaar de spanning van een typische kamelenrace op de Al Tallah Camel Racecourse. In het 
noorden van het emiraat vindt u ‘Al Zorah’: rijke fauna en flora en fascinerende biodiversiteit in het Al 
Zorah Natural Reserve. U kunt er de mangroves met de kajak ontdekken. De exclusieve Al Zorah Golf 
Cub, met een 18 holes golfterrein, is het hoogtepunt voor golfspelers.

strand in Ajman
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Mits toeslag: Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchtha-
ven Dubai-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

UW VOORDEEL RKTV0001 X
• Vroegboekvoordelen
• Kinderkorting

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Ligging: dit hotel in paleisstijl ligt in een unieke omgeving. Hier geniet u van 
een betoverende natuur. De Perzische Golf, de woestijn en de bergen vormen 
het indrukwekkende decor. De internationale luchthaven van Dubai ligt op een 
uurtje rijden.
Faciliteiten: verschillende bars en lounges waaronder de unieke Siddharta 
Lounge by Buddha-Bar. Het privéstrand van 350 m nodigt uit tot talrijke water-
sporten, zoals water- en jetski. Twee zwembaden waarvan één uitsluitend voor 
volwassenen. Twee tennisvelden. De indrukwekkende en bekroonde spa biedt 
een uitgebreide keuze aan behandelingen. Aangrenzende 18-holes golfclub.
Kamers: de 346 kamers en suites van dit imposante hotel stralen een verfijnde 
elegantie uit. Zachte, rustgevende tinten. De kamers kijken uit op de tuin, de 
golfbaan of de zee en beschikken over één groot kingsize bed (max. 2 volwas-
senen of 1 volwassene en 1 kind) of over 2 queensize bedden (max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Keuze uit een van volgende kamertypes: 
classic kamer (56 m²), deluxe kamer met balkon en zicht op de golfbaan (78 m²) 
of deluxe kamer met balkon en zeezicht (84 m²). Junior suites met kingsize bed 
en zeezicht (max. 2 volwassenen en 1 kind). Junior suites met balkon (84 m²) 
of zonder balkon (74 m²).
Maaltijden: keuze uit niet minder dan 9 restaurants en lounges met sterk geva-
rieerde menu's. Van lokale gerechten, over Japanse specialiteiten tot vleesge-
rechten, grillades, visgerechten en een verfijnde mediterrane keuken. U dineert 
er à la carte of u geniet van de internationale buffetten in Qasr Al Bahar.
Kinderen: Pearl Kids Club voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Babysitting mogelijk.

Een verborgen parel in het vredige emiraat Ras Al Khaimah. Een oase van rust, 
direct aan het strand. De ongeëvenaarde service en luxueuze inrichting waar-
borgen een uniek verblijf.

Ras Al Khaimah
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Mits toeslag: Meet & greet op de luchthaven van Dubai en privétransfer luchtha-
ven Dubai-hotel en terug als u de vluchten (heen en terug) bij ons boekt op 
Dubai International Airport.

Ajman

UW VOORDEEL QAJV0001 X
• Vroegboekvoordelen

Prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 8-9)

The Oberoi Beach Resort Al Zorah

Ligging: Al Zorah is een unieke en luxueuze bestemming in Ajman, gekend voor 
de witte zandstranden, de azuurblauwe lagunes en de groene mangroves. The 
Oberoi Beach Resort Al Zorah ligt genesteld in een enorm natuurgebied. In de 
omgeving kunt u watersporten beoefenen. De golfclub Al Zorah, met signatuur 
Jack Nicklaus, ligt op 4 km (18 holes). De internationale luchthaven van Dubai 
ligt op 40 km.
Faciliteiten: zalig genieten van een heerlijke cocktail in de Vinesse bar of de 
Aquario bar. Chillen in de Poolside Lounge of rustig vertoeven in de Library. 
Het lange zwembad (85 x 7 m) nodigt uit tot een verfrissende duik. Mooi privé–
zandstrand. In de Oberoi Spa geniet u van behandelingen en massages. Yoga 
paviljoen en mogelijkheid tot tafeltennis.
Kamers: de kamers, suites en villa's zijn eigentijds ingericht met een eigen 
balkon of terras. Hoge plafonds en kamerhoge ramen met schitterende uit-
zichten. Premier kamers (81 m² - max. 2 volwassenen en 2 kinderen) met pri-
vétuin en tuinzicht of hoger gelegen met zicht op zee. Ruimere deluxe suites 
(109 m² - max. 2 volwassenen en 2 kinderen) met privétuin en tuinzicht of hoger 
gelegen met zicht op zee. Op de bovenste verdieping liggen de riante premier 
suites (169 m² - max. 2 volwassenen en 1 kind). Deze premier suites bieden 
schitterende panoramische zichten op zee. Exclusief logeren in de premium 
villa's met privézwembad (ongeveer 7 m). Keuze uit villa's met 1 slaapkamer 
(210 m² - max. 2 volwassenen en 1 kind), met 2 slaapkamers (262 m² - max. 4 vol-
wassenen en 2 kinderen) en met 3 slaapkamers (339 m² - max. 6 volwassenen 
en 3 kinderen).
Maaltijden: het restaurant Vinesse, met uitzichten over de Perzische Golf, 
serveert een internationale keuken - show cooking en sushi bar. Het à-la-
carterestaurant Aquario, met houten terrassen en pergola's, is gelegen aan het 
strand en biedt een ruime keuze aan vis en zeevruchten.
Kinderen: kids club voor kinderen van 3 t/m 11  jaar. Kinderzwembad (48 cm 
diep) en plonsbadje voor de allerkleinsten (30 cm diep).

Een verborgen parel in een paradijselijke omgeving. Het strakke design harmo-
nieert met de schitterende natuur. Een stijlvolle oase van rust middenin een 
rijke biotoop.

Al Zorah



Hotels
Veel hotels in de emiraten behoren tot de hogere klasse: 4 en vaak 5 
sterren. Voor de prijsbewuste reiziger hebben we enkele kwalitatieve 
3 sterrenhotels geselecteerd. In de stadshotels is het vaak goedko-
per verblijven dan in de strandresorts.

Voor Dubai: de accommodatie in de traditionelere wijken Bur Dubai 
en Deira is over het algemeen betaalbaarder dan de accommodatie 
in de blitse nieuwere wijken. Elk hotel werd gecontroleerd volgens 
strenge normen. Enkel de hotels met een hoge satisfactiescore 
werden door ons weerhouden.  
Alle hotels die in deze brochure werden opgenomen beschikken 
standaard over de volgende faciliteiten, tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven: 
- in de algemene delen: 24-uursreceptie, bar, restaurant en lift 
- in de kamer: telefoon en televisie 
- in de badkamer: bad en/of douche, haardroger en toilet

Voor de hotels in Dubai, Abu Dhabi en Ras Al Khaimah geldt een 
verblijfstaks. Deze taks, gegeven door de lokale autoriteiten, 
is niet in de reissom inbegrepen, en dient u ter plaatse aan de 
hotelier te betalen. 
· Voor Dubai:

- 3 sterrenhotels: AED 10 (ongeveer € 2,50)/kamer/nacht
- 4 sterrenhotels: AED 15 (ongeveer € 3,75)/kamer/nacht
- 5 sterrenhotels: AED 20 (ongeveer € 5)/kamer/nacht

· Voor Abu Dhabi: AED 10 (ongeveer € 2,50)/kamer/nacht
· Voor Ras Al Khaimah: AED 15 (ongeveer € 3,75)/ kamer/nacht

Accurate beschrijvingen en realistische verwachtingen: als we niet 
expliciet vermelden en/of in een pictogram aanduiden dat er bij-
voorbeeld een minibar aanwezig is, dan is dit niet het geval. Extra 
faciliteiten en/of voorzieningen worden in pictogrammen aangeduid 
en/of in de hotelbeschrijving vermeld (bv. fitness, wellness,...). 
Wanneer er extra faciliteiten en/of voorzieningen worden aangeduid 
en/ of vermeld, dan zijn die in principe steeds betalend, ook als 
we dit niet expliciet vermelden. Een dienst is slechts gratis als we 
dit uitdrukkelijk aangeven in de beschrijving, of expliciet aangeven 
in het gebruikte pictogram (bv. gratis wifi). En zelfs dan kan de 
hotelier naderhand beslissen (gratis) voorzieningen en activiteiten 
toch betalend te maken of te schrappen. Soms is een waarborg ver-
eist. Bovendien zijn alle voorzieningen niet steeds open (bv. tijdens 
de Ramadan). Sommige faciliteiten kunnen toegankelijk zijn voor 
niet-hotelgasten. Wanneer in de hotelbeschrijving de afstand wordt 
uitgedrukt in minuten rijden, dan is dit steeds berekend op basis 
van een normale verkeersdrukte.

Bij reservering dient u het juiste aantal personen per accommodatie 
op te geven, ook baby’s, zoniet kan u ter plaatse geweigerd worden 
of moeten bijbetalen.

Alleenreizende jongeren: voor alleenreizende jongeren geldt er in 
de Verenigde Arabische Emiraten een leeftijdsrestrictie (minimum 
21 jaar)

Speciale wensen: u verkiest bv. kamers naast mekaar of een specifiek 
dieet: dan kunt u dit bij reservering vermelden. We geven uw wen-
sen door aan de hotelier, die hiermee in de mate van het mogelijke 
rekening zal houden, maar we kunnen u dit geenszins garanderen. 
Wanneer uw wens een noodzaak is voor het welslagen van uw reis, 
dan wordt het een essentie. Dit moet bij reservering uitdrukkelijk 
opgegeven worden. Vraagt u een essentie na bevestiging van de 
reservering en is het antwoord negatief, dan gelden de gebruikelijke 
voorwaarden bij annulering. 

Zelfs als u een toeslag hebt betaald voor bijvoorbeeld zeezicht op 
zicht op het palmeiland, dan moet u soms genoegen nemen met een 
eerder beperkt uitzicht.

Aankomst vanaf 15 of 16 uur, naargelang het hotel. Op de dag van 
vertrek dient u de kamer tussen 10 en 12 uur te verlaten, naargelang 
het hotel. 

In de meeste hotels bepaalt u zelf de duur van uw verblijf en is de 
aankomstdag vrij. Sommige hoteliers eisen evenwel een minimum-
verblijf (bv. in de nieuwjaarsperiode), en soms is aankomst en/of 
vertrek niet mogelijk op 31/12 en/of 1/1.

Ter plaatse te betalen: facultatieve diensten zoals kinderbedje (0 
t/m 2 jaar, per kamer 1 bedje), babysitting, watersporten,...

De opgegeven oppervlakte van de kamers, de suites en de villa’s is 
een indicatie (gemiddelde, inclusief badkamer).

Balkon en terras: niet steeds met stoelen en tafel. De afmetingen 
kunnen sterk verschillen naargelang de architectuur en de ligging 
van de kamer. Het terras van uw kamer is vaak overdekt, maar met 
open zijwanden.

Wij hanteren overal de term ‘ligstoel’. Dit kan al dan niet een dek-
stoel zijn, een ligzetel of een ligbed met of zonder matras. Bepaalde 
types (bv. cabana) met toeslag.

In de brochure of op het beeldscherm zult u soms de begrippen 
‘king’ en ‘queen’ zien verschijnen. De termen slaan op de bedden: 
een kamer van het type ‘king’ heeft een groot bed (ca. 180 cm x 200 
cm), een kamer van het type ‘queen’ heeft een minder breed bed 
(ca. 160 cm x 200 cm).

Eenpersoonskamers: de meeste hotels bieden een tweepersoonska-
mer aan voor bezetting door 1 persoon.

Kamers met tussendeur en kamers voor rolstoelgebruikers zijn steeds 
op aanvraag bij reservering (volgens beschikbaarheid).

Satelliettelevisie betekent niet noodzakelijk Nederlandstalige zen-
ders, wel buitenlandse zenders.

Pay-tv: betalend filmkanaal via de televisie op de kamer. Ook inter-
net, wifi, playstation en andere spelconsoles zijn betalend, tenzij 
anders vermeld. Gratis wifi betekent niet noodzakelijk breedband/
snel internet. Sommige hotels bieden gratis internet aan met een 
beperkte snelheid, en vragen een toeslag voor breedband/snel in-
ternet. In de woestijnresorts kan het wifi-bereik soms beperkt zijn.

Goed om te weten
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Wellnesscentra: meestal niet toegankelijk onder de 16 jaar. Kinderen 
moeten steeds vergezeld zijn van de ouders.
Zwembad: openluchtzwembaden in de emiraten zijn veelal het 
hele jaar open. Een onderhoudsbeurt, technisch probleem of een 
evenement kunnen het openstellen van zowel buitenzwembad als 
binnenzwembad verhinderen. Soms niet toegankelijk voor baby’s en 
kinderen.
Waardevolle voorwerpen: de meeste hotels beschikken over een 
kluisje.
Prepaid creditcards worden niet aanvaard.
Sommige hotels hanteren een dresscode (bv. voor het diner in be-
paalde restaurants).
Recepties, huwelijksfeesten, e.a. kunnen doorgaan in het hotel eni-
ge hinder veroorzaken. Wij worden hiervan nooit vooraf verwittigd.
Beoordeling: we hebben gepoogd zo objectief mogelijk een alge-
mene beoordeling te geven van elk hotel. We zijn hiervoor uitgegaan 
van de indrukken door ons opgedaan tijdens ons inspectiebezoek, 
voorafgaand aan de publicatie van de brochure. Dit is onze persoon-
lijke mening. Het kan dus gebeuren dat u dit anders ervaart, vooral 
omdat het hier om een momentopname gaat.
Kinderen en maximumbezetting: bij de kamerbeschrijving noteren 
wij ook de maximale bezetting (zoals gekend op 17/07/2019), bij-
voorbeeld max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind. Dit wil 
niet zeggen dat de kinderen of de bijkomende volwassenen gratis 
kunnen logeren. Dat hangt af van hotel tot hotel. Soms logeren de 
kinderen gratis, soms wordt er een toeslag aangerekend. Of het kind 
al dan niet gratis logeert, hangt ook weer af van de leeftijd van het 
kind en ook dat kan verschillen van hotel tot hotel. Soms wordt de 
leeftijd beperkt tot 12 jaar, soms tot 16 jaar. Soms moet het kind 
enkel het ontbijt betalen. Voor de derde volwassene wordt er bijna 
altijd een toeslag aangerekend. Wordt de kamer bezet door meer dan 
2 volwassenen, dan hanteert men soms het principe van ‘existing 
bedding’, wat betekent dat geen extra bed wordt toegevoegd op 
de kamer. Meestal zal in dat geval de kamer beschikken over ofwel 
een sofabed ofwel twee queen bedden. In dat geval moet er gebruik 
gemaakt worden van de aanwezige faciliteiten in de kamer. Voor 
bepaalde hotels kan het principe van ‘existing bedding’ impliceren 
dat het kind moet slapen in het bed van de ouders. Soms wordt een 
extra bed toegevoegd aan de bestaande faciliteiten. Wij informeren 
u graag via uw reisagent.
Ontbijt: bij de contractprijzen wordt de prijs bijna altijd weergege-
ven met ontbijt inbegrepen. Reserveert u aan dagprijs, dan wordt 
de prijs soms weergegeven zonder ontbijt, andere keren inclusief 
ontbijt. In elk van de door ons aangeboden hotels kunt u uiteraard 
ontbijten. Wanneer u kiest voor de formule zonder ontbijt, dan kunt 
u het ontbijt ter plaatse bijbetalen.
Half- of volpension: heel wat hotels bieden een grote verscheiden-
heid aan restaurants waar u à la carte kunt dineren of waar u kunt 
genieten van somptueuze buffetten. Sommige hotels voorzien ook 
in half- of volpension - dit wordt uitdrukkelijk vermeld bij de ho-
telomschrijving of aangeduid met een pictogram. Houd er rekening 

mee dat het half- of volpension over het algemeen slechts kan ge-
nomen worden in één of meerdere door het hotel aangeduide restau-
rants. Soms neemt half-of volpension de vorm aan van ‘dine-around’, 
wat betekent dat u het half-of volpension kunt nemen in meer dan 
één restaurant. De mogelijkheid tot half- of volpension geldt niet 
steeds in alle periodes: zo is op 24/12 en 31/12 het halfpension vaak 
beperkt tot lunch, terwijl op 25/12 het halfpension beperkt kan wor-
den tot het diner. Half-of volpension is nooit geldig voor de brunch 
(betalend). Wij informeren u via uw reisagent.
All inclusive: sommige hotels bieden de optie van all inclusive aan. 
Er kunnen restricties gelden, bijvoorbeeld uitsluiting van bepaalde 
restaurants of bepaalde dranken. Wij informeren u via uw reisagent.
Nieuwjaarsperiode: voor wie verblijft in de emiraten in de nieuw-
jaarsperiode gelden vaak afwijkende voorwaarden op het vlak van 
lunch en diner. Zo zullen sommige hotels een verplicht supplement 
aanrekenen voor een diner op 24/12 en een lunch op 25/12. Vaak 
geldt er op 31/12 een verplicht nieuwjaarsdiner. Wij informeren u 
via uw reisagent.
Huwelijksreizen en groepsreizen: we werken graag geheel vrij-
blijvend voor u een interessante offerte uit, op maat, volgens uw 
budget via uw reisagent.
Foto’s: de foto’s in deze brochure geven u een waarheidsgetrouwe 
indruk van uw reisbestemming en uw logement. De afgebeelde foto’s 
zijn slechts ‘voorbeelden’. In uitzonderlijke gevallen kunnen kamer-
types worden afgebeeld die we niet opnemen in de brochure. De 
grootte en/of de inrichting van de kamers kan verschillen.
Excursies: afwijkingen tegenover het voorgestelde programma zijn 
steeds mogelijk. De excursies, rondreizen en arrangementen (p. 12-15 
voor Dubai en p. 60-61 voor Abu Dhabi) zijn steeds onder voorbehoud 
van beschikbaarheid. Sommige excursies, rondreizen en arrangemen-
ten zijn, gegeven de aard van de activiteit, niet aangeraden voor 
reizigers met hartproblemen, rug- en nekklachten, zwangere vrou-
wen, oudere personen,... Sommige excursies hebben een leeftijdsbe-
perking, andere excursies leggen een minimumlengte op. Excursies, 
rondreizen en arrangementen kunnen worden geannuleerd bij slecht 
weer, nieuwe overheidsvoorschriften,... Houd er ook rekening mee 
dat voor sommige excursies en events bepaalde kledingvoorschrif-
ten gelden (dress code). Vaak worden shorts, bermudas, slippers en 
mouwloze topjes geweerd.
Watersporten: het pictogram van een windsurfer staat voor wa-
tersportfaciliteiten in het resort of in de onmiddellijke omgeving 
van uw resort. Watersporten kunnen zowel gemotoriseerd als niet-
gemotoriseerd zijn. Een concrete vraag? Wij informeren u via uw 
reisagent.
Tijdsverschil: in de emiraten is er geen winter- of zomeruur. Het zal 
ofwel 2 uur of 3 uur later zijn dan bij ons.
Elektriciteit: 220 V (50 Hz) - hoewel een adapter vaak ter plaatse 
kan worden aangekocht of worden verkregen in het hotel, is het toch 
aangewezen een adapter of wereldstekker mee te nemen.
Gezondheid: de emiraten beschikken over moderne ziekenhuizen, 
en de meeste hotels hebben een Engelstalige dokter die stand-by 



Klimaat: de emiraten hebben een woestijnklimaat. Deze kalender 
geeft u een indicatie van de gemiddelde temperaturen (°C) per 
maand.

is. Er zijn geen specifieke gezondheidsrisico’s verbonden aan het 
reizen naar de emiraten. Houd wel rekening met de hitte, vooral 
‘s zomers. Bepaalde medicijnen die hier legaal zijn, zijn dat in de 
Verenigde Arabische Emiraten niet. Het is aangewezen de voor u 
noodzakelijke medicatie in uw handbagage mee te nemen in de 
originele verpakking, samen met een kopie van het voorschrift van 
de dokter/specialist. Raadpleeg de lijst van verboden medicatie op 
www.moh.gov.ae/en.

Roken: in de emiraten is het verboden te roken in de meeste open-
bare ruimtes waaronder shoppingcentra, restaurants en bars. Steeds 
meer hotels zijn rookvrij, maar ze voorzien wel nog een rokers-
ruimte. Rook nooit op publieke plaatsen tijdens de Ramadan.

Huisdieren: niet toegelaten ingevolge quarantaine-voorschriften.

Gewoontes en gebruiken: de Verenigde Arabische Emiraten is een 
open, gastvrije, tolerante en veilige reisbestemming. Houd wel re-
kening met, en toon respect voor, de plaatselijke gewoontes en 
gebruiken. Op de openbare stranden stelt het dragen van badkledij 
geen probleem. Op andere openbare plaatsen, zoals winkelcentra of 
gewoon op straat, is het aangewezen kledij te dragen die de schou-
ders en de knieën bedekt. Alcoholische dranken worden geschonken 
in de plaatsen die daartoe vergund zijn, bijvoorbeeld hotels. Drink 
geen alcohol in het openbaar, beperk publieke tekenen van affec-
tie, en vermijd grof taalgebruik. Er geldt een nultolerantie op het 
gebied van drugs en verdovende middelen. In de Ramadanperiode 
(23/04/20 tot 23/05/20) wordt er van zonsopgang tot zonsondergang 
niet gegeten of gedronken door de moslims. Dit heeft een aanzien-
lijke weerslag op het dagelijkse leven, ook voor de toeristen. In de 
hotels zult u in deze periode overdag wel kunnen eten en drinken, 
maar houd rekening met een beperktere beschikbaarheid van de 
eet- en drinkfaciliteiten.

Luchthaventransfers: wanneer u bij Transasia de vluchten (heen 
en terug) op Dubai International Airport boekt, dan wordt de trans-
fer heen en terug naar uw hotel in Dubai gratis verzorgd. Hetzelfde 
geldt voor vluchten (heen en terug) op Abu Dhabi International 
Airport voor transfers naar uw hotel in Abu Dhabi. Per 2 perso-
nen kunt u voor de transfer tot 2 grote bagagestukken meenemen 
(90x75x43 cm) of 1 groot bagagestuk en 2 kleinebagagestukken 
(55x38x20 cm). Indien de afstand van de luchthaven tot uw hotel 
meer dan 30 km bedraagt, zal er een toeslag aangerekend worden. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de woestijnresorts en de resorts 
in Ras Al Khaimah en Ajman. De hoogte van de toeslag wordt ver-
meld bij de hotelbeschrijving. Wenst u meer bagage mee te nemen, 
boek dan een upgrade van uw transfer (zie p. 10 – 11).

Problemen ter plaatse? Schakel onmiddellijk de hotelreceptie, 
vervoer- of excursiemaatschappij in en probeer de zaak ter plaatse 
op te lossen. Bij ernstige problemen kunt u ook contact opnemen 
met onze lokale agent. In de meeste gevallen zal voor een bevredi-
gende oplossing gezorgd worden, terwijl een klachtenbrief achteraf 
gedane zaken meestal geen keer doet nemen. Wij verwijzen in dit 
verband ook naar art. 7 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.

 Jan Feb Maa Apr Mei Jun
 19 20 23 27 31 33
 Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 34 34 33 29 25 21

Formaliteiten
· Om te reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten dient u in het 
bezit te zijn van een geldig paspoort met machineleesbare zone. 
Reizigers met de Belgische, de Nederlandse of de Franse nationali-
teit ontvangen bij aankomst een gratis visum in de vorm van een 
stempel in het paspoort. Het visum laat u toe om tot 90 dagen te 
verblijven in de Verenigde Arabische Emiraten. Het paspoort moet 
nog minstens 6 maand geldig zijn, te rekenen van de datum van 
inreis. Vergewis u ervan dat u over een geldig retour- of doorreis-
vliegticket beschikt.
· Alle kinderen - ook baby’s - moeten over een eigen paspoort met 
machineleesbare zone beschikken.
Wij verwijzen naar artikel 8.1 van de Bijzondere Reisvoorwaarden 
(p. 98-99).
· Voor reizen naar of via de Verenigde Arabische Emiraten gelden 
strikte regels ten aanzien van de gegevensverstrekking. Spellings-
fouten in de naam kunnen leiden tot annulering van de vlucht met 
100% kosten.
· Reizigers van een andere nationaliteit doen er goed aan bij de 
bevoegde instanties na te vragen welke formaliteiten zij moeten 
vervullen.
· Raadpleeg bij twijfel uw reisagent of de ambassade van de Ver-
enigde Arabische Emiraten. Meer info op www.diplomatie.be of 
www.nederlandwereldwijd.nl
· Nuttige adressen: Ambassade van de Verenigde Arabische Emi-
raten in België: Avenue Franklin Roosevelt 86, 1050 Brussel (+ 32 
2 640 6000). Ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in 
Nederland: Eisenhowerlaan 130, 2517 KN, Den Haag (+31 70 338 4370). 
Ambassade van België in de Verenigde Arabische Emiraten: Al Mas-
sood Tower (6de verdieping), Hamdan Bin Mohammed Street, Abu 
Dhabi (+971 2 631 9449). Ambassade van Nederland in de Verenigde 
Arabische Emiraten: Centro Capital Centre, Office Tower – Bldg no. 
11 (14de verdieping), Al Khaleej Al Arabi Street, Abu Dhabi (+971 
2 695 8000).
· Wisselkoers (25/11/21): 1 EUR (euro) = 4,1210 AED (Emirati Dir-
ham), 1 AED = 0,2427 EUR.
Uw mening telt! Kwaliteit en service zijn onze eerste zorg. Laat 
ons uw mening kennen via het online evaluatieformulier.
Capita selecta: deze capita selecta zijn geldig bij opmaak van de 
brochure. De volledige en actuele tekst van ‘Goed om te weten’ kunt 
u consulteren op www.transasia.com/nl-be/goed-om-te-weten.html
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

VERZEKERINGEN  BELGIË/NEDERLAND 

PROTECTIONS REISVERZEKERINGEN
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote drama’s.
Vertrek dus niet zonder bescherming!
Indien u de reis niet haalt, betalen wij u de kosten 
terug.
Sluit de verzekering af bij de reservering van uw reis.

WAARBORGEN
A. Annulering
Annulatie- of wijzigingskosten tot € 10.000
Vrijstelling bij annulering: € 50 per persoon beperkt 
tot € 100 per dossier
- Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, 

de partner, een familielid tot in de 2e graad, de 
gastheer, de beroepsvervanger of een reisgezel

 Dekking van chronische of reeds bestaande 
ziekte indien er medisch gezien geen enkele 
tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de 
reis op het ogenblik van de boeking van de reis 
én van het afsluiten van de verzekering!

- Verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- Ontslag wegens economische redenen
- Herexamen
- Echtscheiding of feitelijke scheiding
-...

B. Reisbijstand
Bijstand personen
- Medische kosten (vrijstelling van € 25) - 

onbeperkt
- Nabehandelingskosten ten gevolge van een reis-

ongeval tot € 5.000
- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
- Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
- Extra verblijfskosten bij natuurramp, epidemie of 

medische redenen
- Familiale bijstand in het buitenland
- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

Kapitaal reisongeval
- Overlijden € 7.500
- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

Bagage 1e risico
- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering 

(vrijstelling van € 50) tot € 1.250
- Eerste aankopen bij laattijdige aflevering 

(minimum 12 uur) tot € 250

Compensatiereis
Indien u vroeger moet terugkeren door een 
repatriëring, krijgt u een waardebon. Daar kan u later 
opnieuw mee op reis gaan.

PREMIES
A: Annulering: 4,5% (min. € 15 per persoon)
B: Reisbijstand: 2% (min. € 10 per persoon)
A+B: ALL-IN: 6% (min. € 20 per persoon)

Protections is een product verzekerd door ATV NV 
(code 1015).
Deze pagina is slechts een beknopt overzicht van 
de algemene voorwaarden en heeft geen enkele 
contractuele waarde

In samenwerking met

STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR 
PAKKETREISOVEREENKOMSTEN

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pak-
ketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 
21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekop-
pelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pak-
ketreizen gelden. T-HL Belgium NV is ten volle verantwoordelijk voor de 
goede uitvoering van de volledige pakketreis.

T-HL Belgium NV beschikt ook over de wettelijke verplichte bescher-
ming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de 
pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt. Verzekerd tegen 
financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., Metrologie-
laan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

- Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle es-
sentiële informatie over de pakketreis ontvangen.

- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten 
die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste 
één professioneel.

- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een 
contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of 
de reisagent.

- De reiziger kan de pakketreis, met inacht neming van een redelijke 
termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een an-
dere persoon overdragen.

- De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien speci-
fieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks 
uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet 
later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de 
prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan 
de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich 
het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht 
op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afne-
men.

- Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uit-
zondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger 
de overeenkomst zonder betaling van een opzeg vergoeding opzeg-
gen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel 
die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakket reis vóór het 
begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terug-
betaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

- De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden 
zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pak-
ketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestem-
ming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen 
zullen hebben voor zijn pakketreis.

- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het be-
gin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en 
gerechtvaardigde opzegvergoeding.

- Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van 
de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet 
een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aange-
boden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitge-
voerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft 
voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem 
niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakket reisovereenkomst zon-
der betaling van een opzeg vergoeding opzeggen.

- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitge-
voerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of 
schadevergoeding.

- De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, 
bijstand te verlenen.

- Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de 
betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de 
organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin 
van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie 
inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. 
T-HL Belgium N.V. heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien 
bij Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door de insolventie van 
T-HL Belgium N.V. niet worden verleend, kunnen reizigers met deze 
entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact op-
nemen (Garantie fonds Reizen®, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel, 
www.gfg.be, tel. 02/240 68 00, info@gfg.be).

Het reiscontract met Transasia is onderworpen aan 

- alle regelgevende bepalingen, in het bijzonder de wet betreffende 
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017

- de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen 
voor pakketreisovereenkomsten (u boekt bij ons het hotel én het 
transport) of voor reisdienstovereenkomsten (u boekt bij ons uitslui-
tend het hotel)

- onze bijzondere reisvoorwaarden

U kunt de algemene en bijzondere reisvoorwaarden online consulteren 
op:

www.transasia.com/nl/reisvoorwaarden 

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Ondernemingsnummer: 0439.188.581, RPR Brugge
Verantwoordelijke uitgever: T-HL Belgium NV
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